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Remiss - Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse samt
tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
(2017 ON0076)

Beslut
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt kommunberedningens
förslag till beslut:
1.1 Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från
och med 2019-01-01
1.2 Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel
1.3 Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk
ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
2. Att godkänna Politisk styrgrupps förslag 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.

Beskrivning av ärendet
Region Halland och Hallands kommuner enades under 2014 om en överenskommelse för
hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen har reviderats och förslaget om en reviderad
Hemsjukvårdsöverenskommelse samt överenskommen ersättningsmodell presenterades vid
Gemensam nämnd Hemsjukvård och Hjälpmedel sammanträde 27/4 2018. Det beslutades då
att översända detta till länets kommuner och Region Halland för beslut.
Ekonomisk fördelning enligt bilaga 1, till Hylte kommun är 5 394 tkr under 2018. Denna
summa räknas upp enligt OPI (omsorgsprisindex) för 2019.
Kommunberedningen föreslår att Region Halland och Hallands kommuner, senast 180930,
fattar beslut i respektive fullmäktige enligt nedan:





Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från och
med 2019-01-01
Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel
Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk ersättning
ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
Att godkänna Politisk styrgrupps förslag 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.
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§38 ON AU Remiss - Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
Tjänsteskrivelse - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse och tillfällig
övergångsbestämmelse för betalningsansvar
Ärendebeskrivning - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse och tillfällig
övergångsbestämmelse för betalningsansvar(151933) (0)
Borttagen på grund av personuppgifter.
1 Hemsjukvårdsöverenskommelse - Reviderad överenskommelse om hemsjukvården
Borttagen på grund av personuppgifter.
3 Hemsjukvårdsöverenskommelse - Reglemente för Gemensamma nämnden
hemsjukvård och hjälpmedel
Borttagen på grund av personuppgifter.
5 Reviderad ekonomisk modell (Bilaga 1 i beslut angående ekonomisk fördelning
Borttagen på grund av personuppgifter.
Bilaga 1. Förtydligande. Reviderad ekonomisk ersättning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt kommunberedningens
förslag till beslut:
1.1 Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från
och med 2019-01-01
1.2 Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel
1.3 Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk
ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
Omsorgsnämndens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut på punkt 2 för att invänta
kompletterande handlingar.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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