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Förlängning av ersättningsmodell inom hemsjukvården i Halland
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att:
-

godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den
30 juni 2020.
anteckna att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gäller till och
med december 2023.

Sammanfattning
Ett granskningsarbete av en ny ersättningsmodell pågår i syfte att de halländska
kommunerna och Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan
godkännas av de samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny
ersättningsmodell föreslås att nuvarande interimsavtal (2018-2019) förlängs med
ytterligare sex månader. För att detta ska gälla krävs beslut i respektive
fullmäktigeförsamling.

Bakgrund
Region Halland och kommunerna enades under 2018 om reviderad
överenskommelse för hemsjukvården i Halland och ersättningsmodell för 2018-2019.
(Se bilaga 1a och 1b).
Hemsjukvårdsöverenskommelsen har sin grund i att kommunerna under 2015, från
Region Halland, övertog ansvaret för hemsjukvården upp till och med sjuksköterske-,
fysioterapeut/ sjukgymnast och arbetsterapeutsnivå utifrån den så kallade
tröskelprincipen.
Efter ett revideringsarbete översändes under våren 2018 förslag till reviderad
överenskommelse om hemsjukvården i Halland (gäller till och med december 2023)
tillsammans med den av Politisk styrgrupp överenskomna ersättningsmodellen för
2018-2019 till länets kommuner och Region Halland för beslut. (Se bilaga 2)
Ett arbete pågår nu med ny ersättningsmodell i de halländska kommunerna och
Region Halland i syfte att gemensamt nå fram till en modell som kan godkännas av
de samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny ersättningsmodell föreslås att

nuvarande interimsavtal gällande ersättningsmodell (2018-2019) förlängs från och
med 1 januari 2020 till och med 30 juni 2020. (Se bilaga 3)

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens då budgeten för aktuellt avtal ligger
kvar uppräknad till 2020 och framåt. En förlängning får därför ingen direkt ekonomisk
konsekvens utan denna kan uppstå först då ett nytt avtal tecknas.
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Bilaga:
- Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland och Hallands
kommuner - beslut angående ekonomisk fördelning och
hemsjukvårdsöverenskommelsen, politisk styrgrupp 2018-02-07, med bilaga
Förslag till beslut angående reviderad ekonomisk modell 2017-12-21
- Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar, Missiv 2019-03-15
- Förslag ekonomisk fördelning och ersättningsmodell (2018-2019) t o m 202006-30 - Överenskommelse för hemsjukvården i Halland.

Styrelsens/nämndens beslut delges
Beslutet delges ej

