MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-08-14

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Räddningstjänsten kl. 08:30-10:30

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Anna Roos (C) (2:e vice ordförande), Maria
Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Bengt-Åke Torhall (L), Johan
Edenholm (KV), Bo-Gunnar Åkesson (M), Jerzy Golowkin (-), Gunnel
Johansson (S) ersätter Krister Mattsson (S), Anders Bertilsson (SPI) ersätter
Johan Fahlen (S), Karin Åkesson (C) ersätter Andreas Algerbo (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Per Borg (kommunchef)
Ulrika Hjort (ekonomichef)
Kerstin Thörner (kommunsekreterare)

Utses att justera

Anna Roos (C)
Bengt-Åke Torhall (L)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

§148

Sekreterare

.................................................
Kerstin Thörner

Ordförande
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Ronny Löfquist (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Anna Roos (C)

……………………………………….
Bengt-Åke Torhall (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunstyrelsen

§148

Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,
trygg och effektiv utskrivning
(2018 KS0240)
Beslut

1.1 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska
styrgruppen att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från
slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990-1404) gällande regler och rutiner (2017) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är
beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.

1.2 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska
styrgruppen att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på
2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan
hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det
belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om Politisk styrgrupps förslag om
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland
som skall gälla från och med 2018-11-01.
Beskrivning av ärendet

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) trädde i kraft
den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den stora skillnaden från tidigare lag
(1990:1404) är antal dagar till betalningsansvaret inträder för kommunerna. Från tidigare fem
vardagar efter kallelse till vårdplanering till tre kalenderdagar efter utskrivningsklar.
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Ett regionövergripande projekt har genomförts i Halland under 2016-2017 på uppdrag av
Strategisk grupp. Projektet har omfattat framtagande av Överenskommelse, riktlinje och
utveckling av IT-stödet inför ikraftträdande av Lagen (2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Riktlinjen som beskriver arbetssättet utifrån ny
lagstiftning är fastställd av Strategisk grupp och gäller sedan 2018-01-30.

1. Beslut om en tillfällig övergångsbestämmelse för betalningsansvaret i samband med
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under perioden 2018-01-01 – 2018-10-31 har
tagits av politisk styrgrupp Halland. Denna innebär att under den tiden regleras
betalningsansvaret enligt den gamla lagen (1990:1404) med fem vardagar. Men då det nya IT
stödet Lifecare inte kunde hantera detta är den politiska styrgruppens förslag att under
övergångsperioden ska respektive kommun månatligen erlägga en tolftedel av det belopp som
fakturererades för hela 2017 till Region Halland för utskrivningsklara. För Hyltes del innebär
detta 0 kr.

2. Överenskommelsen om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Halland omfattar Region Halland och Hallands kommuners ansvar och regleringen av
betalningsansvaret och föreslås gälla från och med 2018-11-01 till och med 2022-10-31. Om
inte uppsägning av denna överenskommelse har skett senast 2022-01-01, förlängs avtalstiden
med automatik med fyra år vid avtalstidens slut.

Överenskommelsen kompletterar Hallands riktlinje ”Riktlinje för trygg och effektiv
utskrivning från slutenvård och vård- och omsorgsplanering i öppenvård” (fastställd 2017-1006 i Strategisk grupp).
Handlingar i ärendet






§177 KSAU Överenskommelse om utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, trygg
och effektiv utskrivning
§29 ON Extra ärende: Remiss - Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar
mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård, och Ny överenskommelse om
Trygg och effektiv utskrivning från sluten h
Tjänsteskrivelse - Trygg och effektiv utskrivning
Borttagen på grund av personuppgifter.
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Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
1.1 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska
styrgruppen att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från
slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990-1404) gällande regler och rutiner (2017) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är
beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.

1.2 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska
styrgruppen att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på
2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan
hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det
belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta om Politisk styrgrupps förslag om
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland
som skall gälla från och med 2018-11-01.
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