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Fortsatt arbete med ansvarsfördelningen inom äldreomsorgen m m
Äldredelegationens rapport "Ansvaret för äldreomsorgen" (Ds 1989:27) har nyligen
remissbehandlats. Inom regeringskansliet pågår nu ett beredningsarbete som syftar till att
under första halvåret 1990 lägga fram en proposition om huvudmannaskapet för
äldreomsorgen m m.
Bland remissinstanserna finns stöd för att genomföra en förändring av uppgiftsfördelningen
mellan kommuner och landsting. Däremot finns olika uppfattningar om hur avgränsningen
av ansvar och uppgifter skall ske.
Proposition om ändrad ansvarsfördelning
Målsättningen i regeringens beredningsarbete är att före sommaren 1990 lägga fram en
proposition i frågan om huvudmannskapet för äldreomsorgen m m. Propositionen kommer
att innehålla förslag till en ny uppgiftsfördelning mellan kommuner och landsting samt
förslag till hur de ekonomiska konsekvenserna av denna förändring skall regleras.
Riksdagen förutsätts fatta beslut med anledning av propositionen före utgången av år 1990.
Proposition om slutlig ekonomisk reglering
Beträffande den ekonomiska regleringen planeras en del slutliga förslag att läggas fram i
ytterligare en proposition i början av 1991. Beslut i dessa frågor förutsätts tas av riksdagen
under våren samma år. Förutsättningarna, verksamhetsmässigt och ekonomiskt, kommer då
för varje kommun och landsting att bli slutligt klargjorda.
Uppgifter om de ekonomiska konsekvenserna av huvudmannaskapsreformen från
kommuner och landsting är nödvändiga som underlag för propositionen om den
ekonomiska regleringen i början av 1991. Dessa uppgifter behövs bl a för erforderliga
justeringar i skatteutjämningssystemet.
En huvudmannaskapsreform får långtgående ekonomiska konsekvenser. Hittills har det
statistiska underlag som finns tillgängligt på central nivå använts för att uppskatta de
ekonomiska konsekvenserna. Landstingsförbundet har också under hösten 1989 genom en
enkät till samtliga landsting inhämtat ett stort antal uppgifter om den berörda
verksamhetens omfattning och ekonomi.
För att få ett mer aktuellt underlag för den kommande ekonomiska regleringen måste
emellertid uppgifter i särskild ordning inhämtas från kommuner och landsting.
Socialdepartementet kommer att i samband med den proposition som planeras till våren
1990 sända ut en förfrågan till huvudmännen om de mer exakta konsekvenserna av den
planerade reformen. I detta sammanhang kommer också enligt planerna huvudmännen att
tillfrågas om vilka anläggningar som skall föras över från landsting till kommun. Det är för

närvarande inte möjligt att exakt fastställa vid vilken tidpunkt uppgifterna skall
inrapporteras. Inriktningen är dock att detta skall ske så snart möjligt under hösten 1990.
Förberedelser redan nu
Även om huvudmannaskapsreformens utformning ännu inte är fastställd finns det
anledning att räkna med att kommuner och landsting kommer att behöva bedriva ett
omfattande arbete med anknytning till reformen särskilt under andra halvåret 1990. Enligt
socialdepartementets bedömning finns det skäl att förvänta sig att tillräcklig klarhet om
reformens utformning och förutsättningarna för dess genomförande kan föreligga före
sommaren 1990. Vid denna tidpunkt bör därför ett mer konkret arbete kunna inledas med
att beräkna reformens konsekvenser lokalt.
Som framgår ovan kommer kommuner och landsting emellertid att med relativt kort varsel
behöva lämna in uppgifter som rör omfattningen av den planerade reformen. Det finns
därför anledning att redan nu inleda ett arbete lokalt för att samla in de uppgifter som
kommer att behövas för att slutligt precisera omfattningen av den ekonomiska reglering som
skall ske. De uppgifter som inledningsvis kan vara aktuella är volymuppgifter: vårddagar,
vårdplatser, tjänster etc, inom berörda verksamhetsområden.
Landstingsförbundet kommer också att inom kort samla in uppgifter om medicinskt
färdigbehandlade patienter inom somatisk akutsjukvård på samma sätt som skedde våren
1989.
Riktlinjer kommer att sändas ut under första halvåret 1990 för hur kostnaderna skall
beräknas för de verksamheter som berörs av reformen. Efter samråd med
kommunförbunden kommer regeringskansliet att i lämpliga delar inarbeta riktlinjer för
kostnadsberäkning m m i den under första halvåret 1990 planerade propositionen.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Lena Thalin eller Torgerd Jansson,
Svenska Kommunförbundet, tfn 08-772 41 00, Anders Hedberg eller Håkan Vestergren,
Landstingsförbundet, tfn 08-702 43 00 eller Gert Alaby, socialdepartementet, tfn 08-763 41 41.
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