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Dnr: 17/05957

Avdelningen för vård och omsorg
Tyra Warfvinge
tyra.warfvinge@skl.se
08-452 79 12

Till: Hälso- och sjukvårdsdirektörerna

Fakturering och verksamhetsuppföljning av stimulansmedel
avseende överenskommelsen om ökad tillgänglighet i
barnhälsovården

Överenskommelsen om ökad tillgänglighet i barnhälsovården beslutades i december
2017. Här finns överenskommelsen: Ökad tillgänglighet i barnhälsovården
Fördelning av medel, med belopp för respektive landsting/region, se bifogad bilaga
Fördelning ökad tillgänglighet i barnhälsovård.
Fakturering
För att få ta del av medlen behöver SKL få in en faktura från respektive
landsting/region. Ni kan fakturera SKL fr. o. m. 15 februari t. o. m. 1 juni 2018.
I fakturan ska anges:
-

Belopp (se bilaga Fördelning ökad tillgänglighet i barnhälsovård)
grunduppdragsnummer 349148
ansvarsnummer/referenskod 3438

Ange att fakturan avser ”Stimulansmedel enligt överenskommelsen Insatser för ökad
tillgänglighet i barnhälsovården m.m., dnr 17/05957”.
Eftersom det är ett statligt bidrag ska ni inte lägga på moms utan fakturerar endast den
summan ni blivit tilldelade. 30 dagars betalning gäller, eventuell dröjsmålsränta betalas ej.
Skicka gärna en elektronisk faktura. Läs mer om hur på: www.skl.se/fakturor

Den fyrsiffriga referenskoden som efterfrågas är 3438.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

2018-02-02

Om pappersfaktura skickas är adressen:
Sveriges Kommuner och Landsting
FE 12043
737 83 Fagersta
Organisationsnummer 222000-0315
Uppföljning
SKL ska lämna en delredovisning av pågående eller planerade insatser till
Regeringskansliet senast 1 oktober 2018, och en slutrapport senast 31 mars 2019.
Inför delredovisningen och slutrapporteringen kommer SKL att sammanställa
landstingens/regionernas arbete. Uppföljningen ska innehålla en beskrivning av den
verksamhet ni bedrivit inom ramen för överenskommelsens intentioner.
Delredovisningen som SKL vill få in ska beskriva vilket arbete som redan görs eller
planeras inom ramen för överenskommelsen, såsom vilka prioriteringar som gjorts
eller planeras och varför, målgrupper för insatserna, samt önskvärda effekter av
satsningarna.
SKL skickar ut uppföljningsfrågor i juni och behöver få in svaren senast 20 augusti
2018.
Slutredovisningen ska inkludera vilka resultat som uppnåtts och hur
landstingen/regionerna planerar för att det uppnådda resultatet ska vidmakthållas efter
2018. Det kan handla om huruvida medlen har bidragit till nya arbetssätt, om nya
samverkansformer BVC-socialtjänst-tandvård har etablerats eller om befintliga
förstärkts, vilka som nåtts av insatserna, utmaningar liksom behov framåt.
Slutrapportering till SKL ska göras senast 15 februari 2019.
Kontakt i landstinget/regionen
För fortsatt kontakt och kommunikation önskar jag kontaktuppgifter till den person
som är ansvarig för överenskommelsens insatser i landstinget/regionen.

Hör gärna av er med eventuella frågor eller funderingar!
Med vänlig hälsning,
Tyra Warfvinge
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