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psykisk hälsa och suicidprevention 2022
Regeringens beslut

Regeringen godkänner tilläggsöverenskommelsen mellan staten och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) om insatser inom området psykisk hälsa
och suicidprevention 2022. Tilläggsöverenskommelsen omfattar
1 635 000 000 kronor för 2022. Tilläggsöverenskommelsen har den lydelse
som framgår av bilagan.
Ärendet

En tilläggsöverenskommelse mellan staten och SKR om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2022 har upprättats efter förhandlingar mellan företrädare för Regeringskansliet (Socialdepartementet) och
SKR. Tilläggsöverenskommelsen har undertecknats av statssekreteraren
Maja Fjaestad.
Tilläggsöverenskommelsen avser den överenskommelse som godkändes av
regeringen den 21 december 2020 (S2020/09779). Skälet till tillägget är att
klargöra den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen för 2022 samt
de ekonomiska villkoren, åtagandena mellan parterna och villkoren för
kommuner och regioner respektive SKR avseende återrapporteringen av
2022 års bidrag. Inriktningen på överenskommelsen för perioden 2022 kvarstår oförändrad i de delar som inte behandlas i tilläggsöverenskommelsen.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Enligt tilläggsöverenskommelsen blir den gällande under förutsättning av
regeringens godkännande.
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1. Inledning
Den 22 december 2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention för perioden 2021–2022, nedan kallad grundöverenskommelsen
(S2020/09779), se bilaga 2. Syftet med överenskommelsen är att vidmakthålla
och stärka den utveckling som skett genom tidigare överenskommelser samt att
genom gemensamt ansvarstagande stimulera en långsiktig utveckling av
verksamheterna i kommuner och regioner inom områden där parterna
gemensamt har identifierat utvecklingsbehov. Målsättningen är att öka
tillgängligheten till stöd och behandling av god kvalitet och att främja hälsa och
förebygga och motverka psykisk ohälsa och suicid för personer i alla åldrar.
Insatserna ska bidra till ökad jämlikhet i hälsa, jämställdhet mellan kvinnor och
män och att stärka barnrättsperspektivet i enlighet med FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen).
I syfte att skapa långsiktighet, förutsägbarhet och goda planeringsförutsättningar
för kommuner och regioner och andra berörda aktörer enades regeringen och
SKR i december 2020 om att överenskommelsen ska ange inriktningen på det
arbete som ska bedrivas under 2021 respektive 2022 samt att de fokusområden
som lades fast i 2020 års överenskommelse även kommer att ange inriktningen
för arbetet under denna period.
2. Tilläggsöverenskommelse 2022
Denna tilläggsöverenskommelse kompletterar grundöverenskommelsen om
insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021–2022 som
beslutades av parterna i december 2020. Syftet med tilläggsöverenskommelsen
är endast att klargöra den ekonomiska omfattningen av överenskommelsen för
2022 samt de ekonomiska villkoren, åtagandena mellan parterna och villkoren
för kommuner och regioner respektive SKR avseende återrapporteringen av
2022 års bidrag. Parterna är således överens om att inriktningen på överenskommelsen för perioden 2022 kvarstår oförändrad i de delar som inte behandlas i
denna tilläggsöverenskommelse.
Regeringen och SKR är överens om att överenskommelsen för 2022 omfattar
totalt 1 635 000 000 kronor, varav 1 608 000 000 kronor fördelas till kommuner
och regioner och 27 000 000 kronor fördelas till SKR.
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2.1 SKR:s åtaganden inom ramen för överenskommelsen 2022

Regeringen och SKR är överens om att staten inom ramen för 2022 års
överenskommelse fördelar 27 000 000 kronor till SKR för följande arbete:
−

−

2 000 000 kronor för att hantera administration av överenskommelsen,
fördelning av medel och att ta fram anvisningar till kommuner och regioner
för hur insatserna i överenskommelsen ska redovisas,
25 000 000 kronor för samordning av regioner och kommuner samt för att
utveckla initiativ och lösningar som kan användas som stöd till lokalt och
regionalt förbättringsarbete, i enlighet med vad som framgår av grundöverenskommelsen. I detta ingår även stöd till kommuner och regioner för
lokalt och regionalt förbättringsarbete i den pågående omställningen mot
en nära vård avseende arbetet med psykisk hälsa, psykisk ohälsa och
suicidprevention.

SKR ska ta fram anvisningar till kommuner och regioner för hur insatserna i
överenskommelsen ska redovisas. Detta arbete ska ske tillsammans med
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Anvisningarna ska vara tillgängliga
för regioner och kommuner senast den 31 mars 2022. Insatserna ska, i övrigt, så
långt som möjligt samordnas med det arbete som bedrivs av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och andra berörda myndigheter.
3. Medelstilldelning 2022
Totalt uppgår överenskommelsen för 2022 till 1 635 000 000 kronor, varav
1 608 000 000 kronor fördelas till kommuner och regioner för utvecklingsarbete, i enlighet med vad som framgår av grundöverenskommelsen. Insatserna
riktar sig till all offentligt finansierad vård och omsorg.
3.1 Specificerad uppställning av medelstilldelning 2022

Nedan redovisas medlen för 2022 uppdelat per insats och mottagare.
Till regioner
Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner
m.m.
Insatser för barn och unga inkl. barn- och
ungdomspsykiatrin
Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård

Belopp (kr) Mottagare*
217 000 000

Regioner via
SKR

370 000 000

Regioner via
SKR
Regioner via
SKR

100 000 000
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Traumavård

Till kommuner
Utvecklingsarbete utifrån handlingsplaner
m.m.
Kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård
och socialtjänst
Länsgemensamma medel
Insatser för personer med samsjuklighet
Insatser för stärkt brukarmedverkan

50 000 000

197 000 000
100 000 000

200 000 000
24 000 000

Suicidprevention

200 000 000

Ungdomsmottagningar

150 000 000

Till SKR
Administration m.m.
Stöd till samordning m.m.
Totalt – SKR
Totalt - Regionerna (via SKR)
Totalt - Kommunerna (via SKR)
Totalt - Länsgemensamma (via SKR)
Totalt – Överenskommelsen

2 000 000
25 000 000

Regioner via
SKR

Kommuner via
SKR
Kommuner via
SKR

Till länen via
SKR
Till länen via
SKR
Till länen via
SKR
Till länen via
SKR

SKR
SKR

27 000 000
737 000 000
297 000 000
574 000 000
1 635 000 000

*Förklaring av mottagare
SKR innebär att medlen betalas ut till SKR för att användas av SKR.
Regioner, kommuner eller länen via SKR innebär att medlen betalas ut till SKR för att sedan fördelas
till regioner, kommuner eller länen.

3.2 Beräkningsmodell för fördelning av stimulansmedel till kommuner
och regioner

Medlen fördelas av SKR till kommuner och regioner utifrån befolkningsandel,
baserad på senast tillgängliga data från Statistiska centralbyrån (SCB) från den
1 november 2021. För följande satsningar används andra fördelningsmodeller:
−
−

insatser för barn och unga inklusive ungdomsmottagningar fördelas utifrån
andel av befolkningen som är 0–25 år i respektive region,
medel för brukarmedverkan fördelas med 1 000 000 kronor per län
förutom de tre storstadslänen som vardera tilldelas 2 000 000 kronor,
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−

medel för samverkan utbetalas till den aktör som regionen och länets
kommuner anger som mottagare med fördelningsnyckeln 5 000 000 kronor
per län och resten fördelat efter befolkningsmängd.

4. Ekonomiska villkor och redovisning
Överenskommelsen för 2022 omfattar totalt 1 635 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg,
uppförda anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Beslut om utbetalning av medlen till SKR och för vidare
fördelning till kommuner och regioner kommer att fattas av regeringen genom
ett särskilt beslut.
Medel till SKR, för egen verksamhet och för vidare fördelning till kommuner
och regioner utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2022. Rätten till bidrag
förfaller om rekvisition inte getts in inom denna tid. Medel som inte har
förbrukats av SKR, kommuner eller regioner ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2023. Vid samma tidpunkt ska en slutrapport
lämnas till Kammarkollegiet. Slutrapporten ska innehålla en redovisning av
verksamheten och en ekonomisk redovisning. Ekonomichefen ska granska och
intyga uppgifterna i den ekonomiska redovisningen. Underskrift i original samt
information om eventuella avvikelser och åtgärdsförslag ska finnas med i
redovisningen. Rekvisitionen och slutrapporten ska därtill vara attesterade av en
behörig företrädare för SKR. Om slutrapporten inte inkommer i tid kan
regeringen komma att återkräva stödet.
Regeringskansliets diarienummer för tilläggsöverenskommelsen och för
regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar.
Regeringskansliet (Socialdepartementet) och Kammarkollegiet har rätt att
begära in kopior av räkenskaper och övrigt underlag som rör bidragets
användning. Närmare anvisningar om villkor för bidraget återfinns i bilaga 3.
4.1 Redovisning av SKR:s insatser

SKR ska lämna en delrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) samt
till Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen senast den 30 september 2022. I
delrapporten ska SKR översiktligt beskriva den verksamhet som har bedrivits i
kommuner, regioner och länen med stöd av överenskommelsen under första
halvåret 2022. SKR ska även redogöra för den egna verksamhet som har
bedrivits under första halvåret 2022. Vidare ska SKR redogöra för eventuella
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hinder och utmaningar som förhindrar att mål och ambitioner för insatserna
inom ramen för överenskommelsen kommer att uppfyllas innan årets slut.
SKR ska därefter lämna en verksamhetsrapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2023. I verksamhetsrapporten ska SKR
redogöra för den verksamhet som har bedrivits under 2022 med stöd av
bidraget. I det ingår att så långt det är möjligt särredovisa kostnaderna och
resultat för de olika insatser som genomförts med stöd av medel i överenskommelsen. I redovisningen ska jämställdhetsperspektivet belysas där så är
lämpligt och det ska framgå hur insatserna bidragit till det jämställdhetspolitiska
delmålen om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Regeringskansliets diarienummer för tilläggsöverenskommelsen och för
regeringsbeslut om utbetalning ska framgå av samtliga handlingar. Delrapporten
och verksamhetsrapporten ska vara attesterade av en behörig företrädare för
SKR.
4.2 Redovisning av kommuners och regioners insatser

Kommuner och regioner ska redovisa de insatser som har vidtagits med stöd av
överenskommelsen samt hur överenskommelsens medel har använts.
Redovisningen ska ske i enlighet med de instruktioner som tas fram av SKR i
samverkan med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. I redovisningen ska
jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt och det ska framgå hur
insatserna har bidragit till de jämställdhetspolitiska delmålen om jämställd hälsa
och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
5. Godkännande av överenskommelsen
Tilläggsöverenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av
regeringen.
För staten genom
Socialdepartementet

För Sveriges Kommuner och
Regioner

Stockholm den 21 december 2021

Stockholm den 17 december 2021

Maja Fjaestad
Statssekreterare

Staffan Isling
Verkställande direktör
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