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Verksamhetspian och budget för 2012

Verksamhetspian och budget för näsikommande ar brukar fastställas id innevarande ars sistastyrelsesammanträde. För 2012 är. i dagsläget. osäkerheten stor om innehallet i en xerksam
hctsplan med hänsyn i1l den nu pgaende utredningen om VästKoms framtida uppdrag.

Kansliets förslag är att verksamhetspian och budget fastställes preliminärt utifran förslaget ibilaga 1. Innehallet kan sedan kompletteras med de beslut som styrelsen fastställer med anledning a den nu pagaende utredningen om VästKoms framtida uppdrag

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner förslag till verksamhetspian och budget för 2012. Förslaget kan senarekompletteras utifran styrelsens hantering av den redovisade utredningen om VästKorns framtid.
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VÄSTKOMS VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2012

Verksamhetsinriktning

VästKom ägs av de fyra kommunalförhunden i Västra Götaland och startade sin verksamhet 1
januari. 2001.

Enligt av fhreningsstämman beslutade stadgar sa skall VästKoms verksamhetsinriktning vara:

att företräda medlemmarna i länsgernensarnma samverkansfragor med Västra Götalands-
regionen samt med statliga och andra länsorgan.

att biträda medlemmarna i frhand1ingar gentemot Västra Götalandsregionen samt statliga
och andra länsorgan.

att svara för uppföljning och utvärdering av hux udmaanaskapsffirändringar som berör kom
munerna samt

alt tillsammans mcd kommunalffirbunden utgöra en mötespiats och skapa näterk för kom
m unal samverkan.

Arbetet vid kansliet sker. dels självständig, dels genom nätverksiräffar, där de l’vra förbunden
är representerade. Varje nät\ erk arbetar med specifika fragor och ax sikten är att dc fragor som
styrelsen behandlar. skall x ara väl förankrade i kommunerna innan beslut tas.

Fran starten 2001 ar VästKom sarnordnat med Kommunförhundet Skarahorg hade lokalmäs
sigt och administrativt, 1. nder 2004 omorganiserades kommunförbundet i Skaraborg och (hr
bundet lämnade sina lidigare lokaler och samordnade sin administration med Skövde kom
mun, varvid VästKoms avtal med Kommunförbundet Skaraborg sades upp. Denna situation
samt det faktum att det mesta arbetet utförs i Göteborg medförde att VästKoms st relse i sep
tember 2003 tog beslut om att llyna kansliet till Göteborg för samordning med Grning Vard
AB som ocksa är gemensamt ägt ax de fra kornmunalfhrbunden. Styrelsen har dock kxar sitt
säte i Sköxde.

cdai oktabar 4 tn \ tkin kaii 1 c tahor k snI k!rat d (r nin
\B. r a kai r ucdl r V K ir 3 1 Gr ii a kan irntt a resu se a sa

edekti\ r um mölligi da \ätkon far administratix och ckonomik erx ice inom Gr ning



helintliga organisation. För denna serxice debiteras VästKorn en a’.gift mots\arande (inningssjäl’. kostnad.

Kansliet kommer under 2012 att inrikta sig pa ett antal drifis— och ans’. arsfragor. Dessa pre—
senteras nedan. men givet’. is kan ytterligare rragor komma upp pa agendan ‘.ar’. id kanslietmaste ha den flexibilitet och inriktning som st\ relsens ledamöter finner ‘.ara nöd’. ändigt för
att klara uppdraget.

N a former för statens stöd till kunskapsutveckling i socialtjänsten

Först ut i satsningen som startade 2010 är “PrograinZir en God ildreoniorg. med syfte attstimulera olika former a’. utvecklingsarbete och innebär stöd till I’f-struktur, utveckling av
informationsstruktur och facksprak. öppna jämförelser, stärkt ledarskap samt uppbyggnad av
struktur Pör en evidensbaserad praktik i socialtjänsten med början inom äldreomsorg. Satsningen kommer att päg under minst en trearsperiod. VästKom har en strategiskt sarnordnande funktion ffir länets kommunalförhund i arbetet, och kommunalfhrhunden har a satt 1.2mkr av beviljade medel till en länssamordnarfunktion pa VästKom.

Enligt planering pa nationell niva kommer följande omraden att bli aktuella under 2012 framtill och med minst 2013.
• Kunskap till praktik (beroende. riskbruk. misshruksomrädet)
• Regionala stödstrukturer för cvi densbaserad praktik i socialtjänsten och angränsande

delar av hälso- och sjukvarden
• Stödstrukturer flir evidensbaserad praktik inom Sociala barn och ungdomsvarden. Tre

arig ÖK regeringen/SKL fran 2011.
• Stödstrukturer för evidensbaserad praktik inom funktionshinderomradet (ny ÖK reger

ingen/SKL 2012)
• Öppna jäm1relser (bl.a. inom Barn o Unga)
• Lokalt utvecklingsarbete
• Brukarmed’. erkan
• Ev. annat initiativ fran nationella samrådsgruppen

Bedömningen är alltsa att satsningen under 2012 kommer att breddas även till öx riga omradeninom socialtjänsten. Det är angeläget att kommunalförhunden i Västra Götaland har en bered
skap här. utifran erfarenheter hittills i arbetet med Program fl5r en Ciod. ildreomusorg!

Gränssnittsfragor kring hälso- och sjukvardsansvar m.m. - Framtidens hälso- och sjukyard i Västra Götaland

Västra Götalandsregionen initierade under 2011 ett arbete kring framtidens hälso- och sjuk
‘.ard i Västra Götaland ar 2025. Uppdraget innebär hl.a. att en malhild skall tas fram och
kommuniceras i länet och VästKom ser att det är a’. ttersta ‘.ikt att delta genom att be’. akudet kommunala gränssnittet i regionens utredning. 1 flirlängningen kommer utredningen troli
gen att leda till en rad förändringar inom xälfhrdsomradet där kommunerna behö’. er hal1a.
uppdaterade och aöra delaktiga Bedöniningen ‘ir att \ästkum under minst 1m ar hehd\ erakti’t frita flLh olia utseeklintien mot f iti& häl ( oh



l)et na hälso- och sjukxardsatalet (IISA skall under 2012 kommuniceras och implemente
ras i de 49 kommunerna samt regionens x crksamhcter. Detta ställei’ krav pa samordning och
logistik när det gäller mötet med huvudmännen och dess förstaelse fir a talets innehull och
intentioner.

\ationellt ställs det allt högre krav pa länssamverkun mellan x ard— och omsorgshuvudmännen
när det handlar om kompetens- och kvalitetsutveckling, bade med och utan ekonomiska inci
tament. VästKom ser här ett ökat behov a gemensamt uppträdande pa en strategisk niva i
länet. som stöd till kommunal t5rhundcn och dess medlemmar. t nder 2012 behö er dessa
strukturer konstitueras och ges mandat Rir en fortsatt god ut eckling fbr länets medborgare.

IT-infrastrukturen

Inför kommande aren kan konstateras att arbetet med IT-infrastruktur och erksamhetsutveck
ling med stöd av IT kommer att ha högsta prioritet. Fran Staten och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) sker en storsatsning inom fl, dels för kommunikation mellan m ndigheter.
dels mellan my ndighet och medborgare. M cket av arbetet ligger till grund för att följa Pati
entdatalagen fran 2008-07-0 1 samt att utveckla möjligheterna med IT för att ge en bra service
till brukarna, Kommunkollektiet deltar i denna process och gör det gemensamt via VästKom
av bade resurs- och verksamhetsskäl. Ln sarnordningsresurs för arbetet har funnits sedan feb
ruari 2008. (Tjänsten finansieras inom befintlig budget sedan 2010).

Sedan 2009 har därför kommunalförbunden anställt en IT-handläggare vardera för att till
sanimans med VästKoms handläggare möta kommunernas behov av stöd i detta arbete. Dessa
tjänster finansieras delvis via medel fran Sveriges Kommuner och Landsting (SKF). Det är av
stor vikt att dessa tjänster ä\en finns tillgängliga framöver. för att undvika att kommunkollek
livet kommer på efterkälken inom IT-arbetet.

Styrning av samverkansinsatserna
Styrgruppen hestar av VästKoms chef och handläggare. fyra kommundirektörer och de fyra
kommunalförhundscheferna samt en representant fran Göteborg stad. Gruppen har som
främsta uppgifter alt besluta kring uppdrag. rekommendera lösningar samt styra arbetsgrup
pen. Arbetsgruppen leds av VästKoms IT-handläggare och har samma representation som
styrgruppen dvs, kommunrepresentanter fran respektive kommunalförbund, representant frai
Göteborgs samt 11 -handläggarna. Gruppens främsta uppgifter är att ta ansvar för och realisera
de projekt som styrgruppen beslutar. 1T-samordnarna har i respekti e kommunalförbunden ett
nätverk bestaende av fran kommunerna utvalda representanter som för kommunernas talan i
krav och önskemal i den gemensamma ut ecklingen.

Projekt
Det är framför allt nedan uppräknade projekt som VästKom har ansx ar för inom “fl —omradet”
och som maste hanteras gemensamt under 2012 och framat:

Nationellt arbete:
• E-förvaltning, If-baserad samverkan mellan stat, landsting och kommun ur ett mn

dighetsperspekti (Digital införmationsuthyte pa ett säkert och lagligt sätt
• eSamhället: fran SKI. framtagen strategi innehallande bland annat Il—baserade tjänster

för kommunikation och informationsutbvte med företag och in\anare
• 1 orisatt 5 dra aktis pan i uts eckhnLcn as Nationell elTäka (1 d. \atjopel 111

inom \ ai d oh tin,orn



• Testlän fr IT-hjälpmedel inom äldreomsorg. SKL har tillfrågat Vasra Götaland
(VästKom) att tillsammans med Skane och Västerbotten ansvara för nationellt projekt
för användande av IT-hjälpmedel för äldre

Regionalt arbete med Västra Götalandsregionen (VGR):
• Tillsammans med Västra (iötalandsregionen gemensamt förvalta de svsteni som vi till

sammans upphandlat och skapat
• Uppföljning av IT—baserade rutiner l5r utskriningsklara patienter frän sjukhusen. Pä—

börja arbetet för en ny upphandling av IT-tjänsten
• Gemensamt befolkningsregister flir Västra Götaland (Västfolket)
• Nationella Patientöversikt NPÖ. Att tillsammans med VG R arbeta med det nationella

projektet l5r att skapa en sammanhållen journalfring för gemensamma patienter.
• Pascal/NOD Att tillsammans med VGR och Apoteket arbeta fram och implementera

en ny IT—lösning för att kunna beställa läkemedel och även få en samlad bild av patien
tens läkernedelshistorik

• Utvecklande av videokommunikationslösningar som stöd i samverkan med mellan
kommun och VGR vid exempelvis vid utskrivningsklara patienter (överföring av pati
ent till kommunal värd och omsorg)

Regi onalt kommunalt arbete:
• Säkra kort-konceptet (SITHS) - säkerhetslösning för överföring av integritetskänslig

digital information:
o Att på VästKom inrätta en sk. ORA (ansvarsroll i konceptet Säkra kort) för de

49 kommunerna (hyrs idag av VGR)
o När tjänsten är i drift 2012 ta ett ytterligare steg i utvecklingen och börja till

sammans med Staten och SKL arbeta fram nästa generations säkra kort
• Skapa en aktiv förvaltning och utveckling av de 49 kommunernas gemensamma kom

munnät (Kommunikati onstorget)
• Arbeta med en gemensam katalog för de 49 kommunerna i länet samt kartläggning av

kommunernas IT-system för stöd till kommande gemensamma upphandlingar

Övriga verksamhetsfrågor under 2012

Kansliet har ytterligare pägäende ätaganden soni kommer att fortsätta under 2012.

• Psvkiatriansvaret för häde vuxna och barn/ungdomar utifran regeringsinitiativ och nya
proj ektmedel

• Hjälpmedeisfhrsörjningen och hanteringen av det gemensamma avtalet med VG
regionen.

• Ansvaret för hjälpmedel inom barnomsorgskola. Nya rekommendationer frän Hl.
• Uppföljning av finansiell samverkan mellan kommun, region, FK och AF
• “Resa i Västra Götaland” utredninu om resa kopplat till funktionshinder.
• lmplementcring av de nationella riktlinjerna vid demens och schizofreni.
• Implementering av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal (HSA) . Avtalet antogs av Samrds

organet _0ll —1 1 —03 och träder i kraft 201 2—04-01 . t Jnder fZ’rsta kvartalet behöver avta
let implementeras och kommunicerar till kommunerna.

• Nationella riktlinjer inom misshruksvården
• Hal ihar struktur för ledninu och tvrnina samverkan mci hin kommunerna neh regio

nen. Strater.isk satsnii..g med .mede]. frå.n S K.L för att på länsniv/ stötta gnmensamt
kompetensutvecklinesarhete inom ffa området äldre.

4



Kommunal länssamerkan inom ramen för stödstrukturerna Rr en evidensbaserad
pi’tknk 1 sonltJanstLn Konstituermg a gemensam lednmgsgrupp pa tjanstLmannanl
v till stöd för kommunalförbundens medlemskommuner,

Projektanställningar

Under 2012 kommer kansliet att anställa och köpa tjänster för hiträde med arhetsuppifterna
enligt ovan.

En projektanställning inom IT med fokus p kompetens inom system/arkitektur finns sedan
maj -09 pa kansliet. Tjänsten innehas av Joakim Svärdsiröm sedan februari 2008. Frän början
var han projektanställd på GR och köptes till 100 ?/o av VästKom men finns nu alltsd anställd
på VästKom. Bedömningen är att denna projekttjänst behövs minst t o m 2012 års utgång.
Kostnad 1 milj. kronor under 2(112.

När det gäller hjälpmedelsupphandlingen finns för närvarande en projektanställning av en
processledare, tillsammans med VG-regionen, för implementering av det nya avtalet som
trädde ikraft våren 2010. Det rör sig här om ca 4000 förskrivare av hjälpmedel som måste
samtrimmas och förändra sitt arbetssätt utifrån det nya avtalet som nu skall sjösättas samt
omfattande kontakter med leverantören. Processledaren har varit anställd sedan februari 2009
och arbetat heltid. Kostnaden har delats mellan VästKom och VG-regionen. Sedan 2011 be-
lastar kostnaderna för denna tjänst den s.k. 6-kronan som VästKom erhåller från VG-regionen
enligt annat avtal med de 49 kommunerna i länet.

“Stödstrukturer för evidensbaserad praktik i socialtjänsten” kopplat till “Program för en God
)\ldreornsorg” är treåriga satsningar från regeringen med syfte att öka kunskapsnivån inom
kommunal vård och omsorg samt kvalitetssäkra densamma. För Västra Götalands del utbeta
las under 2012 ett bidrag om 11.225 tkr. Av dessa medel anvisas 1.2 milj. kr till VästKom för
en länsresurs. Resterande medel ftrdelas till de fyra kommunalförbunden. Tjänsten som läns
samordnare innehas av Pär Levander sedan maj 2011. Pa utlånas ärsvis på 1 00% från Fvrbo
dals kommunalf5rbund. Bedömningen är att denna tjänst behövs minst to m juni 2013.

Föreningsstämma

Enligt stadgarna skall föreningsstämma hållas inom sex månader, året efter det år val till
kommunfullmäktige hällits. Senaste föreningsstämman hölls den 24 februari 2011

Föreningsstämman beslutar bl. a om den årsavgift som medlemmarna skall betala. Årsavgif
ten fastställdes till 2 kr per invånare fhr resp. kommunalfZrbund, utifrån hefolkningsstorleken
den 1 november aret före det r medlemsavgifien fastställs.

Verksamhetsplan och budget är baserad på de inkomster denna avgift ger, dvs, drygt 3 mil jo-
ner kr per ar.

\ästa Iireninasstämma kommer att ske under vår intern 2015. Ambitionen är att aveiften
inte sk.al.l behöva t..öjas.



Budget 2012

Föreningsstämman har fastslagit en årsavgift, där resp. kommunalförhund erlägger 2 kr. per
invånare, Avgiften ger en intäkt på drygt 3 miljoner kronor.

Arsavgiften är avsedd att täcka kostnaderna för kansliorganisationen och eventuella projekt-
uppdrag. När det gäller arvoden och andra ersättningar till ledamöterna i styrelsen och even
tuella heredningar, skall medlemsförhunden svara för dessa. Dock skall VästKorn ersätta
kostnader ±Zr resor och logi m.m. som uppstar när ledamot för\7ästKoms räkning deltar i ak
tivitet.

Intäkter 2011 2012
Iedlernsavgifter 3160000 3 180 000
Projektmedel ioooooot____
Summa mtakter 4 160 000 680 000

Kostnader
Kurser ochkonferenser 150000 2500001
Arbetskonferenser personal 50 000 50 000
Styrelsen,_samrådsorganet 20 000 20 000
Leasingbil, bensin 100 000 100 000
Resor. parkeringskostnader 30 000 30 000
AMF,KPA 300 ooor 600000
Kontorsmaterial 10 000 15 000
Telefonkostnader 15000115 000
Datakommunikation 20 000 30 000
Försäkringar 4 000 5 000
Administrativa tjänster, hyra 130 000 160 000
Projektanställningar

1
*2 000 000 *2 500 000

Konsultkostnader. revision 90 000 1 50 000
Prenumtioner10000 10 000
Lönekostnader 684 000 690 000
Sociala avgifter 285 000 300 000
Företagshälsovård 3 000 3 000
Ofänitsedda kostnader 259 000 752 000

1 Summa kostnader 416000568OOO
*Se avsnitt projektanställmngar i verksamheispianen

Göteborg 2011-10-28

Dan (iustai’ssoil

()
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Mellankommunal utjämning. Viisttratik

Vid VästKoms styrelsemöte den 24 februari 2011 rekommenderades de 49 kommunerna att. i
samband med fullmäktiges beslut om huvudavtalet om ändrat huvudmannaskap ftr Västtrafk
från 2012. även ta beslut om att godkänna VäsiKoms stvrelsebeslut om hanterinuen av finan
siella effekter av skatteväxlingen.

Rekommendationen innebar att kommunful imäktige ibreslogs godkänna VästKoms styrelse-
beslut 2011-02-24 § 6, vilket innebär att:

• Samtliga kommuner skall vid skatteväxlingen. för egen del, finansierar en eventuell mi
nusefTekt motsvarande 0.10 kr utdebitering samt att de kommuner som får en pluseffekt
behåller upp t.o.rn. 0,07 kr utdebitering.

• De sex komnumer som har större minuseffekt än 0.10 kr utdebitering fär under en tvåårs
period finansiellt stöd med 1) full kompensation för utdebiteringseffekten överstigande
0.10 kr under 2012. 2)halv kompensation under 2013. Dessa kommuner är Mellerud.
Munkedal. Strömstad, Tanum, Tranemo och Uddevalla

• De tre kommuner som har större pluseffekt än 0.07 kr utdebitering blir hidragsgivare un
der tvåårsperioden med 1) för 2012 hela beloppet överstigande 0,07 kr utdebiteringseffekt
och 2) ft5r 2013 hälften av detsamma.

• Är 2014 får skatteväxlingens effekter fullt utslag då ingen ytterligare mellankommunal
utjämning sker.

Detta innebär att nio kommuner ingår i en mellankommunal utjämningsperiod om tv år. Öv
riga fyrtio kommuner får redan från 2012 hantera eventuellt underskott eller överskott som
blir effekterna av skatteväxlingen.

Av de nio kommunerna får sex ett bidrag under två år medan tre får en avgift motsvarande
period. Kansliet föreslår VästKoms styrelse att rekommendera de nio kommunerna att hantera
den ekonomiska regleringen enligt följande:

Betalande kommun Motgnde kommun Belopp 2012 tkrJpp)13tkr
Tjörn Uddevalla 1 2 000 1 000
Alingsås Munkedal 600 300
i__ _i_2Ale Mellerud 1 000 500

mstad
Ale Tanum 1 300 650
Ale Tianemo

]_350 i

Motlagande kommun fakturerar betalande kommun halva årsbeloppet under januari månad
och resterande under juli månad. Från 2014 har skatteväxlingens effekter fullt genomslag då
den mellankommunala utjäniningen upphör

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att rekommendera berörda kommuner besluta enhet kansiets förslac,
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Ale, Alingsas. Mellerud, Munkedal. Strömstad, Tanum, Tjörn. Tranemo och Uddevalla.

Mellankommunal utjämning för åren 2012 — 2013, Västtrafik.

Vid VästKoms styrelsemöte den 24 februari 201 1 rekommenderades de 49 kommunerna att, i
samband med fullmäktiges beslut om huvudavtalet om ändrat huvudmannaskap för Västtrafik
frän 2012. även ta beslut om att godkänna VästKoms styrelseheslut om hanteringen av finai
siella effekter av skatteväxlingen.

VästKoms styrelses rekommendation

Rekommendationen innebar att kommunfullmäktige fbreslogs godkänna VästKoms styrelse-
beslut 201 1-02-24 § 6. vilket innebär att;

• Samtliga kommuner skall vid skatteväxlingen. fir egen del, finansierar en eventuell mi
nuseffekt motsvarande 0,10 kr utdebitering samt att de kommuner som fär en pluseffekt
behaller upp t.o.m. 0,07 kr utdebitering.

• De sex kommuner som har större minuseffekt än 0.10 kr utdebitering far under en tvaars
period finansiellt stöd med 1) full kompensation Rr utdebiteringseffekten överstigande
0.10 kr under 2012. 2)hah kompensation under 2013. Dessa kommuner är Mellerud.
Munkedal. Strömstad. Tanum. Tranemo och Udde alla

• l)e tre kommuner som har större pluseffekt än 0.07 kr utdebitering blir hidragsgi\ are un
der n aarsperioden med 1) tbr 2012 hela beloppet ö erstigande 0,07 kr utdebiteringseffekt
och 2) fr 2013 hälfien av detsamma.

• Ar 2014 far skatteväxlingens effekter fullt utslag da ingen ytterligare meilankommunal
utjämning sker.

I)etta innebär att nio kommuner ingar i en mellankommunal utjämningsperiod om t a ar. —

riga f\ rtio kommuner far redan fran 201 2 hantera e entuellt underskott eller överskott som
blir effekterna a skatte äxlingen.

Rekommendation till dL nio kommunerna som ingar i utjämningssvstemu 2012- 2013

A\ (le mo kommunerna far SC\ ett bidrag under ix a ar medan tre fir en a gifi Inotsx arande



period. VästKoms styrelse beslutade den 6 december 2011 att rekommendera de nio kommu
nerna att hantera den ekonomiska regleringen enligt ffiljande:

iiiZ
Tjörn ddeva{Ia 2 000 1 000
Alingsås Munkedal 600 300
Ale Munkedal 100 50
Ale Mellerud 1 000 500
Ale Strömstad 2l00 1050
Ale lanum 1 300 650

Tranemo 700 350

Mottagande kommun fakturerar betalande kommun halva årsbeloppet under januari månad
och resterande under juli månad. Från 2014 har skatteväxlingens effekter fullt genomsiag då
den mellankommunala utj ämningen upphör!

Som bilaga till detta missiv finns;

1. Mellankommunal utjämning tZr de nio kommuner som berörs av en så
dan.

VästKom dag som ovan

Dan Gustafsson 7
direktör
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VästKom MEMORIAL Nr. 22.2011
Styrelsens arbetsutskott 2011-1(3-28
Styrelsen 2011-11-30

Samverkan inom psykiatrin

Den 1 januari 2() 10 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen. SoL. och hälso— och sj nk—
vårdsiagen, HSL. som innebär utökade skyldigheter för samverkan mellan region/landsting
och kommun.

Lagändri ngarna anger en skyldighet:
• att ingå överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsned

sättni ng
• att upprätta en individuell plan för samordning när detta behövs för att den enskilde

skall få sina behov tillgodosedda.

Under 2010 gav samrådsorganet kanslierna hos VästKom och VG-regionen i uppdrag att ta
fram en överenskommelse inom psykiatrin utifrån den nya lagstiftningen. Vid överläggningar
med VG-regionens politiska ledning den 26 april 2011 ffireslogs att parterna skickar utred
ningen på remiss till respektive huvudmän. För VästKorns del innebar detta att förslaget
skickades på remiss till ansvarig nämnd för vård och om sorg. Remissvaren skulle vara Väst
Kom tillhanda senast 30 september.

Flertalet av kommunerna har svarat på remissen. De inkomna synpunkterna, som redovisas i
bilaga 4. har sedan arbetats in i överenskommelsen. bilaga 3.

Vid överläggningar mellan VästKom och VG-regionen den 3 november beslutade parterna att
godkänna upprättat förslag till överenskommelse inom värden av personer med psykisk funk
tionsnedsättning och att varje huvudman fattar erforderliga beslut för egen del.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till överenskommelse och att samtidigt re
kommendera de 49 kommunerna i länet att göra det samma.
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1 Bakgrund

1.1 Ny lagstiftning

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen. SoL och hälso- och sjuk
vai-dslagen. HSL som innebär utökade skyldigheter för samverkan mellan region och kommu
ner.

Bestämmelserna syftar till att säkerställa samarbete kring personer med behov av insatser frän
både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

1.2 Samarbete mellan kommuner och region

Lagändringarna i l-{SL och SoL anger skyldighet:

• att ingå överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsned
sättning.

• att upprätta en individuell plan för samordning när detta behövs för att den enskilde
ska få sina behov tillgodosedda.

1 lagstiftningen ges landstinget i ansvar att särskilt beakta barn och ungdomars behov av in
formation. råd och stöd när vuxen som barnet/ungdomen lever med har psykisk funktionsned
sättning, allvarlig sjukdom eller skada. har ett missbruk eller avlider. Motsvarande ansvar
återfinns sedan tidigare i socialtjänstlagen.

Denna skyldighet för kommuner och landsting har ska•rpts genom Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS 2008:20). Föreskrifterna anger att kommunerna och landstinget ska
skapa gemensamma rutiner för samordning av insatserna.



2 Utgangspunkter

2.1 Överenskommelsens omfattning

Denna överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och regionen i
Västra Götaland har sin utgångspunkt i olika nationella och regionala styrdokument samt råd
givande och klargörande anvisningar (se hilaga).

Överenskommelsen handlar om huvudmännens samverkan runt enskilda individer. Huvud—
männens interna ansvarsfördelning regleras ej.

Samtliga vårdgivare som har avtal med huvudmännen i Västra Götaland omfattas av denna
överenskommelse.

2.2 Gemensam värdegrund

Nedan redovisas de grundläggande värderingar som är utgångspunkt för denna överenskom
mcl se.

• 1 huvudmännens samverkan runt enskilda individer är det av särskild vikt att beakta
barnperspektivet och att hänsyn tas till barnets rättigheter liksom jämställdhets- och
mångfaldsperspektivet.

• Varje huvudman ska utföra sitt uppdrag med individens bästa för ögonen. 1 alla över
väganden som rör enskild ska personen ges inflytande och vara delaktig.

• Psykisk ohälsa är ett växande foikhälsoproblem som kräver särskild uppmärksamhet
och kraftfulla insatser från kommuner och region. Huvudmännen ansvarar både var för
sig och gemensamt fo att tidigt identifiera personer med psykisk ohälsa och suicid
risk.

• Tidiga insatser från bada huvudmiinnen bör ske av de vårdgivare som verkar i den en
skildes närmiljö, om det inte är uppenbart att personens behov direkt kräver särskild
specialistkompetens.

• En funktionsnedsättning kan orsakas av skada eller sjukdom. som kräver medicinsk
behandling och habilitering/rehabi litering. Ett funktionshinder uppstår om miljön och
personliga hjälpmedel inte anpassas för att kompensera dessa hinder. Underlättande
respektive hindrande faktorer i miljön ska daör alltid beaktas. Hindrande faktorer ska
undanröjas.

• Lagstiftningen anger respektive huvudmans verksamhets- och kostnadsansvar. 1 fall då
lagen inte ger tydlig vägledning om ansvarsgränser ska frågan lo•sas genom samarbete
och överenskommelser mellan huvudmännen. Den enskildes intressen får aldrig åsido
sättas på grund av att skilda huvudmän har olika verksamhets- och kostnadsansvar.

• Personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av insatser från både social-
tjänst och hälso- och sjukvård har rätt att få sina behov av skydd, stöd, vård, behand
ling, habilitering och rehabilitering allsidigt utredda och tillgodosedda utan oskäligt
dröjsmål. Kommuner och region har ett gemensamt ansvar för detta. Individens behov
av utredning eller behandling ska fullföljas utan dröjsmål även om kostnadsansvaret är
oklart.



Brukarinfl’.tande innebär att patienten uppmuntras och stöttas att själv sätta mal för
behandlingen och ha ett a görande inl1 tande över hur \ arden utformas. 1 tvangsvard
har inte patienten ett avgörande inflytande men bör medverka och vara delaktig.

2.3 Struktur för saniverkan

Regional nivå
Som ett strategiskt politiskt forum för samverkan mellan huvudmännen i Västra Götaland
finns det s.k. Samradsorganet, där företrädare för Regionstrelsen och \ ästKom (Västsvenska
Kommunförbundens Samorganisation) regelbundet behandlar fragor som är gemensamma i
gränslandet mellan regionens hälso— och sjukvärd och de 49 kommunernas socialtjänst.

Delregional nivå
1 varje delregion, kring sjukhusomradena finns vardsamverkansorgan med representanter frän
kommunerna, primärvarden, sjukhusen och beställarkanslierna: Deras uppgift är att leda och
utveckla vård och omsorg i länsdelen. De ska uppmärksamma brister i samverkan och undan
röja hinder. De ger varandra fortlöpande information om sina respektive verksamheter och
förändringar. Vårdsamverkansgrupperna samordnar gemensam kompetens- och metodutveck
ling. De fungerar också som stöd för lokal samverkan. Vardsamverkansorganen bör stödja
och utveckla former för en strukturerad samverkan med brukarorganisationer. Vårdsamverkan
på delregional nivå har en lång tradition. Samverkan har traditionellt mest handlat om multi
sjuka, äldre och processer kring utskrivningsklara patienter. Det är dock viktigt att samverkan
ocksä omfattar barn och unga. personer med funktionsnedsättning och personer med psykisk
sjukdom och/eller missbruk. De delregionala samverkansorganen ansvarar för att samverkan
enligt denna överenskommelse implementeras, följs upp och att gemensamma rutiner upprät
tas för det delregionala samarbetet.

Lokal nivå
För att främja samverkan ska det finnas en lokal struktur för chefssamverkan mellan kommu
nen och regionen pa lokal komrnunnivä. Syftet är att de lokala parterna ska besluta om ge
mensamma åtaganden och hur samverkan kring målgruppen kan utvecklas. Den lokala sam
rädsgruppen bör kontinuerligt möta brukarföreträdare och vid behov hör det lokala samrådet
föra dialog med andra huv udmän som Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen och Kriminal
vården, Det lokala samrädet bör vidare genomföra gemensamma inventeringar som underlag
för verksamhets- och resursplanering och utarbeta en gemensam plan, inklusive rutiner för
hur arbetet ska utvecklas enligt denna överenskommelse.



3 Samordning

3.1 Målgrupp

Målgrupp är alla individer med behov av samordnade insatser från hide hälso- och sjukvård
och socialijänst för att fa sina behov tillgodosedda:

• barn och vuxna som har behov av insatser från både kommun och region

• barn och vuxna med psykisk funktionsnedsättning

• barn och vuxna med missbruk eller beroende

• barn och ungdomar, som lever med en vuxen som har psykisk funktionsnedsättning,
allvarlig sjukdom eller skada, har missbruk eller avlider

3.2 Ledningens ansvar för samverkan

De båda huvudmännens ansvar för att prioritera samverkansarbetet och ge verksamheter och
medarbetare de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta i enlighet med denna överens
kommelse. De ska säkerställa:

• att det finns en tydlig struktur och heslutsordning som främjar samverkan mellan hu
vudmännen

• att medarbetarna ges de förutsättningar som behövs för att kunna samverka i praktiken

Respektive huvudman ansvarar för att överenskommelser och rutiner för samverkan är väl
kända och fungerar internt mellan olika verksamheter inom den egna organisationen. Särskilt
viktigt är att kontinuiteten och uppföljningen av vård och insatser vidmakthålls kring den en—
skilde vid övergången mellan barn/vuxen och vuxen/äldre.

Varje huvudman ansvarar för att inom respektive organisation. på ett optimalt sätt, omhänder
ta ärenden initierade från den andra huvudmannen i syfte att uppnå effektiva insatser för den
enskilde. Detta betyder att en huvudman inte ska kunna skjuta enskilda ärenden mellan sina
olika verksamheter. Bristande resurser fr inte användas som skäl för att överföra ansvar till
annan huvudman.

1 Socialstyrelsens föreskrift om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarhete i socialtjänst
respektive hälso- och sjukvård framgår bland annat att det ska ske en identifiering av de pro
cesser dar samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges.

3.3 Ledningens ansvar för uppföljning

Bada huvudmännens ledning har. gemensamt och var för sig. ansvar för alt uppföljning av
samverkan kring enskilda sker enligt denna överenskommelse. Uppföljningen bör genomföras
gemensamt.



4 Ansvarsområden

4.! Båda huvudmiinnens ansvar

Da den enskilde behöver insatser från båda huvudmännen har regionens och kommunernas
verksamheter gemensamt ansvar för att samordna insatserna och att involvera de verksamhe
ter som behövs i planeringen av vård och insatser.

Viktiga insatser med gemensamt ansvar:

• Förebyggande insatser.

• Tidig upptäckt av psykisk sjukdom och psykisk ohälsa och funktionsnedsättning.

• Ta initiativ till att upprätta en individuell plan då den enskilde har behov av vård, stöd
och insatser frän fler akto••rer oavsett vilken huvudman den enskilde haft kontakt med
tidigare.

• Rehabiliterande insatser för att personen ska nå stabilitet i sitt boende, sina behand
lingskontakter och i sitt arbete/sysselsättning.

• Stöd och insatser till den enskilde för ökat självbestämmande, delaktighet och infly
tande.

• Stöd och insatser till vuxna, anhöriga och barn till personer med psykisk sluk
dom/funktionsnedsättning för att skapa fungerande relationer.

• Tillgodose behoven av hjälpmedel.

• Utredning, bedömning samt stöd/vård/behandling vid missbruks-/ beroendeproblema
tik.

• Samordning av behandling och sociala insatser, vid psykiatrisk tvångsvård och rätts
psykiatrisk vård, under vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område (permission).

• Planering inför och efter placering på hem för vård och boende (HVB) samt uppfölj
ning under vistelsen.

• Gemensamt ansvar för samverkan med tredje part.

• Tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen medverka till att den
enskilde efter förmåga kan inträdaläterinträda på arbetsmarknaden.

4.2 Kommunens ansvar

Viktiga kommunala insatser:

• Uppsökande verksamhet avseende enskild. vid behov i samverkan med regioncns häl
so- och sjukvård.

• Utredning och insatser enligt SoL och LSS.

• Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd.

• Socialt stöd och sociala insatser.

• arskilt boende.



• l-lcintjänst.

• Boendestöd.

• Sysselsättning.

• Övriga insatser såsom kontaktperson och ledsagare.

• Hälso- och sjukvårdsinsatscr som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjuk
gvmnast till personer:

— i särskilda boenden samt bostäder med särskild service.
— med hemsjukvård i ordinärt boende samt
— korttidsboende (exkl. LSS) och daglig verksamhet samt under vistelse i daglig

verksamhet enligt LSS och dagverksamhet enligt SoL

• Medverkan vid läkemedelsassisterad behandling vid opiatrnissbruk.

• insatser som i huvudsak har omvrdnadskaraktr inki. social träning.

• Placering och uppföljning av personer på HVB och farniljehern.

• Utredning och insatser enligt LVU/LVM.

• Insatser enligt SoL och LSS, vid psykiatrisk tvngsvård och rättspsykiatrisk vård, un
der vistelse utanför sjukvårdsinrättningens område (permission).

• Insatser som får överlåtas till kommunen vid öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen
rättspsykiatrisk vård, exkl. insatser där ansvaret inte får överlåtas från psykiatrin.

4.3 Regionens ansvar

Viktiga hälso- och sjukvårdsinsatser:

• Hälso- och sjukvårdsinsatser i så väl öppen som sluten vård.

• Utredning inki. bedömning av psykisk funktionsnedsättning.

• Utredning och insatser enligt LPT/LRV.

• Läkarbedömning/intyg vid tvångsvård (LVM och LVUj.

• Hälso- och sjukvårdsirisatser vid psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, un
der vistelse utanför sjukvårdsinrättningens omrade (permission.

• Somatisk vård exklusive det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret.

• Läkarinsatser

— i särskilda hoenden samt bostäder med särskild service,
— i ordinärt boende samt
— korttidsboende och daglig verksamhet.

• Insatser som har en terapeutisk karaktär.

• Abstinensbehandling.

• Initiering av samordnad vårdplancring för patienter som har behov av insatser från
båda huvudmännen och som är utskrivningsklara från slutenvärd, eller som kan bli ak
tuell i tor oppen p kiati isk t ints i d o 1 opncn r attp\ klatT Nk ud



• Hiilso— och sjukvardsinsatser till personer som vistas i hem för yard och boende
(l-IVB) eller hem för viss annan heldvgnsvard.

• Rad och stöd till personer som omfattas av personkrets enligt LSS,

• Stöd och utbildningsinsatser till kommunens personal i patientrelaterade ärenden.



5 Riktlinjer för samarbete och samordning
Under detta avsnitt behandlas omraden som Socialstyrelsen och SKL rekommenderar siirskilt
bör belysas i länsöverenskommelser om samarbete.

5.1 Vårdplanering

Nedan beskrivs en process för vårdplanering som kan genomföras utifrån olika regelverk.
Särskilda regler gäller för vårdplanering av utskrivningsklara patienter och för planering av
riittspsvkiatrisk öppenvård.

1 Västra Götaland ir KLARA SVPL ett gemensamt IT-stöd för samordnad vårdplanering av
seende utskri vningsklara patienter från slutenvården.

När ska samordning mellan När verksamheten bedömer att den enskilde behöver samord
kommun och region erbju- nin& för att få sina behov tillgodosedda och den enskilde sam-das den enskilde? b

tycker till detta.

1 dessa sammanhang ska den enskildes ges inflytande och kunna
vara delaktig.

Vem initierar ett samord- • Varje verksamhet kan initiera ett samordningsmöte och anningsmöte och hur? svarar då för att berörda verksamheter och i förekommande
fall anhöriga och stödpersoner kai las.

• Samordningsmöte ska genomföras så snart som möjligt dock
senast inom tre veckor efter kallelsens ankomst.

Särskilda regler gäller vid för rättspsykiatrisk öppenvård och
utskrivning frän slutenvård.

Vilka deltar vid ett samord- • Person som har behov av samordning ska om möjligt deltaningsmote? och kan bistas av anhong.

• Personal från berörda verksamheter med beslutsmandat.

• Varje verksamhet är skyldig att delta.

Begreppet anhörig samt • Begreppet anhöri ska hir ges en vid innebörd och förutombarn och ungdomar som familj och släktingar även omfatta andra som den enskildeanhorig
.. . . .

har en nara personlig relation till oavsett biologiskt slakt
skap.

• Om ett barn ska delta i en planering som anhörig eller ej, ska
avgöras från fall till fall. Främst a det barn över 12 r som
kan tänkas bli delaktiga. Värdnadshavaren beslutar om bar
net ska delta. När barnet deltar i planeringen måste barnets
perspektiv och bästa beaktas och hänsyn tas till barnets ålder
och mognad. Detta kan innebära att hon/han får särskild in
formation om förälderns eller annan anhörigs sjukdom. till—
stind eller behov. syftet med planeringen och barnets roll.
När samordningen sker ska barnet/ungdomen ha någon med
sig. vars främsta uppgift är att vara ett stöd.



[rdetflnanhöbaJ Rutin för att identifiera om det finns

Rutin för att identifiera barnets heho a information, stöd
och hjälp.

• Rutin för att säkerställa att releant information, stöd och
hjälp finns tillgängligt.

Vad avses med individuell • Befintliga planer enligt HSL SoL eller LSS med flera ska
plan? ligga till grund för en individuell plan och säkerställa sam

ordning mellan hu\ udmännen med lokus pa indi idens be
hov.

• Om det redan finns en plan enligt andra bestämmelser (t.ex.
samordnad värdplan vid öppen rättspskiatrisk yard, öppen
psykiatrisk tvångsvard. samordnad värdplan för utskrivning
frän slutenvärd, individuell plan enligt LSS eller samord
ningspian för rehabilitering) är sädana planer tillräckliga sä
länge alla föreskrivna krav är uppfyllda.

Vad ska den individueIa Den individuella planen ska innehälla:
planen innehålla?

• uppgifter om den enskildes behov och förutsättningar samt
den enskildes syn på sina behov

• mål för de samordnade insatserna

• planerade och beslutade insatser, även med beaktande av
somatisk vård, tandvård. läkemedel och hjälpmedel

• uppgifter om vilka verksamheter som ska genomföra insat
serna. inkl. kostnadsansvar

• en tidsplan för samordning, uppföljning och utvärdering av
insatserna

• ansvarig tjänsteman

• underskrift av berörda parter inklusive den enskilde

Hur ska samordningen do- • Vid samordningsmötet ansvarar verksamheterna för att en
kumenteras? individuell plan upprattas och ges till den enskilde och be

rörda verksamheter.

• Varje erksamhet ans arar för att följa gällande regler för 1
dokumentation.

rAvvikeaser Varje verksamhet ans arar för att avvikelser hanteras enligt
regler som gäller inom den egna verksamheten.

Varje berörd verksamhet ansvarar ffir att av ikelser doku
menteras och ligger till grund för uppföljning a dessa ruti
ner.

Hur länge pagar samord- Samordnin pagar a ldng hhv a samordning linns
ningen?



När ska planen töljas upp? Tidpunkt för uppföljningsmöten ska anges i den individuella
planen. Varje part kan dessutom id beho\ kalla till uppfölj
ningsmöte,



5.2 Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rttpsykiatrisk vård
När?

— 1 Personer som värdas inom sluten psykiatrisk värd eller sluten
rättspsvkiatrisk värd, men som inte längre är i behov av att vara
tvångsintagna på sjukvårdsinrättning.

Hur? Beslut om öppen psykiatrisk tvångsvård. respektive öppen rätt
psykiatrisk vård. fattas av förvaltningsrättcn efter ansökan av
chefsöverläkaren. Varden är alltid tidsbegränsad.

Till en ansökan om tvång i öppenvård ska en samordnad vård-
plan bifogas. Planen ska innehålla de särskilda villkor som pati
enten behöver iaktta för att kunna ges nödvändig psykiatrisk
vård och upprättas i samråd med de verksamheter/enheter som
blir ansvariga för insatsernas genomförande.

Chefsöverläkaren ansvarar för att den samordnade vårdplanen
upprättas. följs upp och för ev. ansökan om fortsatt öppen psy
kiatrisk eller rattspsykiatrisk tvångsvård.

Kommunen ska delta i vårdplaneringen. Om så inte skett ska
det, tillsammans med en förklaring anges i den samordnade
vårdplanen.

Om kommunen beslutar att det inte finns behov av insatser från
socialtjänsten eller att den enskilde inte önskar sådana insatser,
ska det framgå av den samordnade vårdplanen.

Vårdplanen är upprättad först när den har justerats av de enheter
vid kommun och region som ansvarar för insatsernas genomfö
rande. Vårdplanen ska delges samtliga parter.

Chefsöverläkaren ska undelTätta bero•rda enheter om Förvalt
ningsrättens beslut.

Särskilda villkor Avsikten med vårdformen är att hälso- och sjukvården och soci
aitjänsten tillsammans ska bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbe
te med utgångspunkt i patientens behov och möjlighet att kom
ma tillbaka till samhället.

Särskilda villkor är åtgärder som bedöms vara nödvändiga för
att en patient inte ska återinsjukna eller äterfalla i missbruk och
tidigare socialt mönster. Vid värd med särskild utskrivnings
prövning ska dessutom beaktas vilka villkor som behövs för att
motverka risken för återfall i brottslighet.

Aktuella insatser kan vara medicinering, psykoterapi och andra
sjukvårdsinsatser, men även boende. sysselsättning, stöd och
scr ice. social rehahiliterine eller andra insatser enligt SoL och
L5S. Villkoren kan ocksa omfatta insatser frän andra huudmän



som t.ex. försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Socialtjänstens insatser förutsätter att patienten är villig att
medverka i insatserna och själv ansöker om dessa .Socialtjäns
ten ska sky ndsami utreda behoven och fatta beslut om insatser.

Psykiatrins slutenvård svarar för alla tvångsatgärder. Kommu
nen får aldrig utöva sådant tvång.

yard enligt LPT och LRV får endast ges på en sjukvårdsinrätt
ning Som drivs av ett landsting.

Om de särskilda villkoren inte följs och/eller det åter finns ett
oundgängligt behov av sluten psykiatrisk tvångsvärd eller sluten
rättspsykiatrisk värd, ska chefsöverläkaren lämna in en ansökan
om återintagning till förvaltningsrätten, alternativt anmäla frå
gan om utskrivningsprövning, Undantagsvis och vid akuta be
hov kan chefsöverläkaren under vissa förutsättningar själv be
sluta om äterintagning.

Utlämnande av information Personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har
långtgående ansvar att lämna ut uppgifter till varandra om en
patient inte följer de sarskilda villkoren. Det är chefsöverläka
rens ansvar att skapa förutsättningar för att uppgiftslärnnande.
t.ex. genom att rutinerna tydliggörs i den samordnade vårdpla
nen. Personal inom socialtjänsten bör, men har inte skyldighet
att rapportera till chefsöverläkaren om en patient inte respekte
rar uppställda villkor. På chefsöverläkarens begäran är social
tjänsten dock skyldig att lämna uppgifter om det behövs för att
chefsöverläkaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
LPT och LRV.



5.3 Insatser rörande personer med missbruk

Nationella riktlinjer för Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för attrnissbruks- och beroende ati(neIl riktlinjer för missbruks- och beroendev°ird beaktas ivarden
Västra Götaland.

Utredning Bedömning och utredning av missbruk kan ske både inom
kommunens socialtjänst och regionens primärvård och specia
listvrd. Evidensbaserade metoder ska i första hand användas.

Ansvar för Recionen och kommunerna har ett cemensamt ansvar för attstöd/värd/behandling den enskilde får vård och behandling. Insatserna ska vara sam
ordnade och integrerade. Vid samsjuklighet ska miss
bruklberoende och den psykiska sjukdomen behandlas para!
icHi.

Vid behov av psykiatrisk och psykosocial behandling respektive
sociala stödinsatser. ska dessa inledas och utföras oavsett om
rnissbruket pågår eller inte.

Ansvaret för insatser avseende vård och behandling av personer
med missbruksproblematik skiljer sig inte från det ansvar som
gäller för andra grupper (se kap. 3.2,3 — 3.2.5).

Många personer som har missbruks- respektive heroendepro
blematik behandlas periodvis inom kriminalvården. Det behöver
därför finnas rutiner för samverkan mellan kommun, region och
kriminalvård.

Tillnyktring och abstinens- Polisen ansvarar för tillnyktring under omhändertagande (LOB).behandling

Både kommunens och regionens verksamheter har ett ansvar för
att tillse att personer som är i behov av tillnyktring får det.

Regionen ansvarar för att vid behov ge behövliga sjukvårdsin
satser. t.ex. abstinenshehandling.



5.3 Placering utanför hemmet (HVB, familjehem. SIS-institution samt hem för viss
annan heldygnsvrd)

När? Placeringar kan vara aktuella vid

• behov av vård och stöd i specifik miljö pä grund av bru
karens individuella behov eller allmänhetens skyddsbe
hov

• behov av insatser med särskild kompetens som saknas
på hemorten

Bada huvudmännen ska sträva efter att minska behovet av pla
ceringar pa HVB genom att själva tillhandahälla mer individan
passad vård, stöd och andra insatser.

Ansvar Principer för planering och ansvar för insatser till personer som
är placerade utanför det egna hemmet skiljer sig inte från dem
som gäller för de som bor i det egna hemmet. Huvudmännens
ansvar och rutiner för samordnad vårdplanering redovisas i ka
pitel 3.

Kommunerna och regionen har ett gemensamt ansvar för utred
ni ng, vård, behandling och uppföljning. Vardera huvudmannen
ansvarar för sina insatser enligt lag och avtal utifrån den enskil
des vård- och behandlingshehov.

1 de fall en person vistas i familjehem, på HVB-hem eller SiS
institution och är i behov av psykiatrisk behandling, kan denna
ske antingen genom att patienten kommer till psykiatrisk öp
penvårdsmoltagning eller att psykiatrin svarar för behandling på
institutionen. När det gäller enskilda patienter ska psykiatrin vid
behov ge konsultation till berörd personal. Inom Västra Göta—
landsregionen har värdcentralen (VGPV-enhet) där personen är
listad ansvaret för primärvårdinsatser. Vid akuta behov kontak
tas närmaste vårdcentral.

PIanerng Socialtjänsten och psykiatrin gör sina utredningar och bedöm
ningar av den enskildes behov av vård utanför det egna hemmet
respektive behov av psykiatrisk behandling. Varje verksamhet
ansvarar för utredning och bedömning inom sitt ansvarsomräde.
Då det finns behov av såväl vård utanför det egna hemmet som
psykiatrisk vård ska en individuell plan upprättas.

Kostnadsfördelning Principen för kostnadsfördelning utgår ifrån huvudmännens
ansvar enligt lagstiftningen. Det är kommunen som avgör om

den enskilde ska få insatser enligt socialtjänstlagen ochleller
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och det är
regionen som avgör om patienten ska erhålla hälso- och sjuk
vård. Bmda parter har rätt au sjilva ombesörja insatserna o an
eHutratlaa



uppdraget.

Kostnadsfördelningen sker mellan huvudmännen och ska vara
klarlagd innan placering sker utanför hemmet. Ingen part kan i
efterhand kräva den andra pä kostnadstäckning om inte detta
ansvar klart framgar i den individuella planen. Da placering
sker akut bör kostnadsfördelningen vara klarlagd senast fem
dagar efter placeringen.

När den mdi iduel la planen är uppriiuad genomförs ‘ård och
behandling. Socialtjänsten och psykiatrin svarar för sina respek
tive insatser och därmed förenade kostnader i enlighet med den
individuella planen. För patienter som vårdas inom psykiatrisk
slutenvrd kan bestämmelserna i Lag 1 999: 1404 om kommu
nernas hetalningsansvar för viss hälso- och sjukvård bli tillämp
liga.

För de personer som är folkbokförda i länet men behandlings
hernsplacerade i annat län. gäller Riksavtalet för utomlänsvrd.
Innan placering sker i annat län ska båda parter vara överens om
denna placering.

Uppföljning Socialnämnden ansvarar för uppföljningen av de sociala insatser
och vården i sin helhet. Patientansvarig läkare ansvarar för indi
viduell uppföljning av de medicinska insatserna.

Plan för avslutning av placering ska ingå i den individuella pla
nen.



6 Tvister

Tvister som rör verksamhets- och kostnadsansvar förutsätts lösas i linjeorganisationerna. 1 de
fall som tvister inte kan lösas till alla parters belåtenhet ska avvikelserapport skrivas, Tvister
som inte kan lösas direkt av de inblandade ska anmälas till det lokala samrdet. Frågor av
principiell betydelse och som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till de delregionala vårdsam
verkansgrupperna för diskussion.

7 Uppföljning
Avvikelserapporter enligt denna överenskommelse ska ärligen sammanställas pa lokal respek
tive delregional nivå. De delregionala vårdsamverkansgrupperna ska utifrån sammanställ
ningarna och övriga erfarenheter avge rapport med reflektioner som ett underlag för den årliga
regionala uppföljningen.

Överenskommelsen och riktlinjerna ska följas upp en gång per år. VästKom och Västra Göta
landsregionen ansvarar gemensamt för revidering och uppdatering av överenskommelsen.

8 Avtalstid

Denna överenskommelse har slutits mellan Västra Götalandsregionen och Västkom. Västkom
rekommenderar i sin tur att la’• nets kommuner för egen del godkänner överenskommelsen.

Överenskommelsen gäller tills vidare med 12 månaders ömsesidig uppsägningstid.



Bilaga

Stvrdokumcnt samt radgivande och klargörande anvisningar.

Lagar och förordningar

• Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL

• Socialijänstiag (2001:453). SoL

• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS

• Lag (1988:870) om värd av rnissbrukarc i vissa fall. LVM

• Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU

• Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvärd, LPT

• Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. LRV

• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer

• Socialstyrelsen SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om led
ningssystern för systematiskt kvalitetsarbete

• Socialstyrelsen SOSFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in-
och utskrivning av patienter i sluten vård

• Socialstyrelsen SOSFS 2006: Il Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om led
ningssystern för kvalitet i verksamhet enligt SoL. LVU. LVM och LSS

• Socialstyrelsen SOSFS 2008: 18 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
psykiatrisk tvångsvård och ra•ttsps’kiatrisk värd

• Socialstyrelsen SOSFS 2008:20 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS
2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

• Socialstyrelsen SOSFS 2009:6 Riktlinjer och rutiner för bedömningen av om en hälso-
och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

• Socialstyrelsen SOSFS 2009:27 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lä
kemedelsassisterad behandling vid opiatberoende

• Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007)

• Nationella riktlinjer för depression och ångestsyndrom (2010)

• Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (2010)

• Nationella riktlinjer för psvkosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande
tillstånd (2011)

Avtal inom Västra Götaland

• Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland



• Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samver
kan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social pro
blematik (VÄSTBUS)

• Överenskommelse om reiongemensam inriktning för n a rutiner för samordnad vird—
planering för utskrivningsklara patienter mm.

• Hjälpmedelsavtalet (avtal avseende hjälpmedelsförsörjning)

• Rutiner för tillämpning av SOSFS 2008:20, samordning av insatser för habilitering
och rehabilitering i Västra Götaland

• Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6. bedömningen av om en hälso— och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård

Meddelandeblad och cirkuliir

• Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder - ansvarfördelning mellan
kommun och landsting (SKL cirkulär 2006:58)

• Ny vårdforrn inom den psykiatriska tvångsvården. Ansvarsfördelning mellan kommun
och landsting m.m. (SKL cirkulär 2009:4)

• Hälso- och sjukvårdens ansvar för information. rd och stöd till barn (SKL cirkulär
2009:65)

• Gemensamma överenskommelser om samarbete och gemensam individuell planering
mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SKL cirkullr 2009:66)

• Överenskommelser om samarbete (Socialstyrelsens meddelandeblad 1/2010)
• Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till vissa barn under 18 år

(Socialstyrelsens meddelandeblad 4/2010)

Övriga vägledande dokument

• Hälso- och sjukvårdsinsatser för psykiskt funktionshindrade i hem för vård och boen
de HVB (Socialstyrelsen 2007)

• En politik för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning (Re
geringens skrivelse 2008/09: 185)

• Vissa psykiatrifrågor m.m. (Prop. 2008/09:193)

• Äldres psykiska ohälsa, en fördjupad lägesrapport om förekomst. verksamheter och
insatser (Socialstyrelsen 200$>

• Psykiatrisk tvångsvård och rattspsykiatrisk vård (Socialstyrelsen 2009)

• Psykiatrisk vård, ett steg pa vägen (Soci alstvrelsen 20 lO>

• Västra Götalandsregionens krav- och kvalitetshok för att bedriva vårdverksamhet
inom VG Primärvård

• Samordna rehabiliteringen (SKL 2011)



VästKom MEMORIAL Nr, 23.2011
Styrelsens arbetsutskott 2011-09-05
Styrelsen 2011-11-30

Revidering av hälso- och sjukv ardsav talet

Nuvarande avtal om ansvarsfbrdelningen mellan kommun och region avseende hälso- och
sjukvården till länets invånare är uppsagt. Nytt avtal skall gälla från den 1 april 2012.

Båda huvudmännen har ingått i partssammansatta grupper, där överläggningar skett för att
försöka n en samsyn i uppdraget. Till många delar har samsyn kunnat nås men det återstod
en del som måste överlämnas till politiken för beslut.

Kommunrepresentanterna har varit måna om att avtalet skall vara tydligt i vilka personalkate
gorier som resp. huvudman har att ansvara för. Regionens representanter önskar mer “öppna”
formuleringar i dessa avseenden.

Vid överläggningar mellan huvudmännen den 3 november enades parterna om ett avtal som
redovisas i bilaga 4.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till nytt hälso- och sjukvårdsavtal att gälla från den 1
april 2012. Styrelsen beslutar dessutom att rekommendera de fyra delregionala kommunalför
hunden att de i sin tur rekommenderar medlemskommunerna att godkänna det samma.
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Avtal som reglerar hälso- och sjukvärdsansvaret mellan
Vistra Götalandsregionen och kommunerna

i Västra Götaland

Inledning

§1
Avtalets omfattning och utgångspunkter

Detta avtal reglerar ansvar och samverkan avseende hälso- och sjukvard mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. De patienter som berörs av detta avtalerhåller hälso- och sjukvardsinsatser fran båda huvudmännen. Parterna åtar sig att se till attinnehållet i detta avtal ingar i avtal som träffas med annan utförare. när uppgifter enligt dettaavtal fullgörs av nagon annan. Parterna ska aktivt medverka när nationella riktlinjer ska implementeras.

De patientgrupper avtalet omfattar är de som ingar i kommunernas hälso- och sjukvårdsansvarenligt 18 § hälso- och sjukvardsiugen (HSL)
• Personer i särskilda boendeformer samt bostäder med särskild service (5 kap. 5 §.andra stycket, 7 §, tredje stycket samt 7 kap. 1 §. första stycket, socialtläns/lagen

(SoL).
• Personer under vistelsetiden vid biständsbedömd dagverksamhet (3 kap. 6 §. social

tjänsilagen) samt daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LS S).

• Personer som erhaller hemsjukvard i ordinärt boende.

Den gemensamma ambitionen är att bibehalla och xidareutveckla en långsiktig förtroendefullsamerkan inom hälso- och sjuksarden. Sams erkan ska ske i en anda as öppenhet och dialogoch med ett ömsesidigt atagande att bidra till en gynnsam utveckling as parternas hälso- ochsjukvardsserksamhet till nytta för invanarna. Den enskilde patienten ska ges kontinuitet i sardoch behandling äsen om hu udmannen som svarar för insatserna skiftar under vardperioden.

\är kommun och regionen samerkar inom varden ska patienten alltid vara i centrum.[tgangspunkten är att den enskilde ska garanteras trygghet och kontinuitet i vardinsatserna.Respekt lIr s arandras uppdrag i arden ska ara en självklarhet. Detta kräver goda kommunikationskanaler. helhetssyn och att parterna har fungerande rutiner internt i den egna organisationen och mellan hus udmännen.

S flet med astalet är att reglera ans\aret och att pa Jet lokala planet underlätta ett si1 fungerande samarbete genom en t\ dli an arthrdelnire a ceiiJe de iaeregieradc hälo och juk
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vardsinsatserna. Den xardsarnx erkan som finns mellan huvudmännen delregionalt har som
uppgift att förankra och tillse att parterna arbetar i enlighet med detta ax tal.

Parternas ansvar

§2
Allmänt

Av hälso- och sjukvardslagen framgar Västra Götalandsregionens och kommunernas hälso-
och sjukvardsansx ar.

Vardera part har sitt ansvar gentemot de patientgrupper som avtalet avser. Ingen part har ett
övergripande ansvar som innebär ett ökat atagande om en part inte uppfyller sitt ansxar enligt
detta avtal. En patient far aldrig bli lidande ax oenighet mellan huvudmännen, utan den en
skilde ska erhalla en vårdinsats som bedöms vara nödvändig. Ansvarig för att sa sker är den
huvudman som har patienten i sin yard.

Kontinuitet för patienten är ett ledord. Det betyder att patienten inte ska behöva byta huvud
man för xiarden vid tillfälliga förändringar i hälsotillstandet. Bada parter har ansvar för att
patientnyttan alltid ska vara vägledande när det gäller varden av den enskilde.

Insatser för patientens yard och behandling sker efter beslut eller ordination. Parterna har var
för sig ett ekonomiskt ansvar för de beslut och ordinationer som görs av respektive huvud
man.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter, “bedömning av om en hälso- och sjukvardsatgärd kan
uifliras som egenvard”, har gemensamma rutiner för tillämpning i Västra Götaland färdig
ställts och antagits av Västra Götalandsregionen och kommunerna.

}

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter. “samordning av insater/Ör habilitering och rehabiliter
ing , har gemensamma rutiner för tillämpning i Västra Götaland färdigställts och antagits av
Västra Götalandsregionen och kommunerna, (

)

För personer med psykisk funktionsnedsättning och som omfattas ax kommunens hälso- och
sjukxardsansxar enligt § 3 i detta avtal, ska kommunen ansx ara för psykiatriska omxardnads
insatser. Västra Götalandsregionen ska ansxara för insatser som har en terapeutisk och be
handlande karaktär. 1 Västra Götaland finns öx erenskommelse mellan kommunerna och Väst
ra Götalandsregionen om ‘samarhete och samordning av insatser till personer med psykisk
funktion iiedsuttntng’ (1 wik till ö vern koinrnelser

1
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§3
Kommunens ansvar

Kommunens hälso- och sjukvardsans\ ar regleras i lISE och bygger till vissa delar pa
histandsheslut enligt SoL och he iljade insatser enligt LSS. Enligt avtal i samband med regi
onhildningen, och därtill kopplad skattexäxling, mellan kommunerna i Västra Götaland och
Västra Götalandsregionen har kommunerna äen ett ans ar R’r hcmsjukvard i ordinärt boen
de, Kommunen ska ha den kompetens som de kommunala hälso- och sjukvardsuppdragen
erfbrdrar och som utgar fran gjorda skatteväxlingar as seende personal grupperna sjuksköters
ka. arbetsterapeut och sj ukgvmnast.

De patientgrupper avtalet omfattar är de som ingar i kommunernas hälso- och sjukardsansvar
enligt detta avtals S 1, andra stycket.

J kommunens hälso— och sjtikvartLvansvar ingar:

- omvärdnad utifran sjuksköterskans kompetensomrade

- rehabilitering/habilitering som utgar fran det kompetensomrade som finns hos arbets
terapeut och sjukgymnast och avser rehabilitering/habilitering pä hasnivä.

- personliga hjälpmedel: ansvaret definieras i § 6.

- förbrukningsartiklar enligt 1 8 c § 1 ISI. och övriga fhrhrukningsartiklar som fhljer häl
so- och sjukvardsansvaret.

- att ta hand om avlidna personer som omfattas av det kommunala hälso- och sjukvärds
ansvaret. Transport till och fran sjukhus för obduktion och för horttagande av implan
lat som kan innebära en risk eller fara, är Västra Götalandsregionens ansvar.

- att ambulanspersonal far tillräcklig information om patienten för att kunna ge en god
och säker yard vid hämtning av patient. Det gäller de patienter som finns inom kom
munens hälso- och sjuks ardsans ar.

§4
Västra Götalandsregionens ansvar

Västra Götalandsregionen ska enligt sitt hälso- och sjukvardsansvar erbjuda en god hälso- och
sjukvard och ha den kompetens som uppdragen erfordrar. till de patienter som anges i 1 i
detta aial.
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- 1äkarmed erkan utifran det rama tal som finns mellan parterna . Avtal som reglerar
omfattningen av läkarinsatser ska träffas lokalt mellan kommunen och regionen.

- specialistinsatser utifran regionens hälso- och sjukardsans\ ar.

- att ge patientanknuten handledning och kunskapsöverfbring till kommunens personal.

- specialiserade rehabiliterings- och habiliteringsinsatser samt basniva inom primärvdr
den för dem som inte omfattas av kommunens hälso- och sjukvardsansvar. För vuxna
personer tillhörande LSS personkrets finns ett särskilt gemensamt upprättat dokument
som reglerar hahiliteringsansvaret pa bas respektive specialistniva mellan Västra Gö
talandsregionen och kommunen

- personliga hjälpmedel, se definition § 6.

- förbrukningsartiklar som följer av hälso- och sjukvärdsansvaret.

- läkemedel, se definition § 8.

Definitioner och preciseringar av ansvar

§5
Sjukvård till personer i ordinärt boende

Huvudregeln för sjukvard till personer i ordinärt boende är att \“ästra Götalandsregionen an
s arar flir personer som har beho\ a hälso- och sjuk\ ardsinsats och som utan stora s arighe
ter kan besöka regionens verksamheter. Västra Götalandsregionen ansvarar ä en för personer
som normalt kan besöka regionens erksamhet. men där ett tillfhlligt x ardbehox förhindrar
patienten att besöka regionens erksamhet.

Kommunen ansvarar [hr hemsjukvard till personer i ordinärt boende som har ett araktigi
behov, oavsett alder. diagnos -er och funktionsnedsättning a fysisk och eller ps kisk karaktär
och som motiverar att ‘ arden ges i hemmet.

\Icd hemsj uk ard a se hälso- och jtik ard när den ge’. i patienten’. ho’tad eller motsx arande
och där ansx ‘iret för de medicinska atgärdcrna är ammanhänLandL ö
d fznitio; n!ig ?ermtnol dnadLf 5o aRn r 1c

4



VÄST RA
VästKom GÖTALANDSRECIONEN
rr ‘

201 1-11-03

Kommunen har ansvar tZr hälso- och sjuk ardsinsatser till patienter pa permission i hemmetfran slutenvarden och som inte kan ta sig till mottagning. Förutsättningen är att en informationsöverfliring skett som stöd flir de kommunala insatserna,

Ett övertagande a hälso- och sjukvardsans aret ska alltid föregas av en samordnad yard-planering där man är öcrens om att patienten ska vardas a annan huvudman. Initiati\ tillvardplanering kan tas av den enskilde samt. efter samrad med den enskilde, av närstaende,sjukhus. vardcentral. rehabiliteringsenhet och kommunen.

Under kvälls- och nattetid utför kommunen hälso- och sjukvardsinsatser till de patienter somnormalt besöker mottagningen. Det rör sig da om planerade och/eller förutsäghara insatsersom huvudmännen kommit överens om. Under dagtid lördag. söndag och helger har VästraGötalandsregionen hälso- och sjukvardsansvaret för ovanstäende grupp. Ata1 kan träffaslokalt om parterna finner det vara lämpligt att kommunen utför insatsen.

§6
Personliga hjälpmedel

Hjälpmedel som hälso- och sjukvarden tillhandahåller kallas i Västra Götaland för personligahjälpmedel. Västra Götalandsregionen och kommunerna har antagit gemensamma riktlinjeroch produktanvisningar för förskrivning av personliga hjälpmedel. Se vidare “Handbok förftirskrivning av personliga hjälpmedel” ( /

Hjälpmedelsansvaret är preciserat i HSL och följer hälso- och sjukvårdsansvaret. oavsettvar hjälprnedlet fysiskt provas ut. Förskrivningen av personliga hjälpmedel är en del i vårdoch behandling och kan inte frikopplas från andra värd- och behandlingsinsatser. Västra Götalandsregionen ansvarar för personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18- årsdagen. Det finns även personliga hjälpmedel för vuxna där regionen alltid har ansvaret.

Kommunen har ansvaret för personliga hjälpmedel till vuxna personer enligt sitt hälso- ochsjukvardsansvar. Vid varje produktanvisning i ‘Tlandbok för förskrivning av personligahjälpmedel” framgar om det är kommunen och/eller regionen som har kostnadsansvaret.

1 syfte att underlätta övergangen mellan olika vardgi are kan sa kallad förtroendeförskrix ningav personliga hjälpmedel förekomma. Denna lösning förutsätter lokala överenskommelsermellan berörda x ardgivare eller en personlig kontakt med kostnadsansvarig i enskilt ärende.

Det särskilt inrättade. partssammansatta samarbetsradet för hjälpmedel bereder förslag tillförändringar i riktlinjer och produktanxisningar för förskrixning ax personliga hjälpmedel ochutgör forum ftir principiellt viktiga fragor ax seende hjälpmedelsförskrix ning. Samarhetsradetsarbete ska syfta till en likxärdig grundsyn a hjälpmedelsförskrivningen i Våstra Götaland.
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Preciseringar av övriga ansvarstaganden

§7
Samordnad vårdplanering, utskrivningsklara patienter

Det finns gemensamma rutiner för in- och utskrivning av patienter och ö erföring a informa
tion. Rutinerna ( J ) ska.
enligt föreskrifter. dokumenteras och vara enhetligt utformade för ett län eller en region.
Parterna har ett ansvar för att utveckla den samordnade vardplaneringen genom systematisk
uppföljning och a vikelserapportering.

Kommunen har hetalningsansvar för de personer som av läkare bedömts utskrivningsklara
inom länssjukvården i enlighet med betalningsansvarslagen (1990:20) förutsatt att det finns en
upprättad och a samtliga berörda parterjusterad vardplan.

1 samband med regionbildningen träffades en överenskommelse om ett lika belopp per dag
oavsett om patienten är utskrivningsklar inom somatisk akutsjukvard. geriatrisk eller psykiat
risk vård. Beloppet omräknas arligen enligt de anvisningar som lämnas av regeringen.

§8
Läkemedel

Läkemedeisbehandlingar är en integrerad del av hälso- och sjukvården och ska saledes vara
en del av dess regelverk bland annat vad avser samverkan mellan Västra Götalandsregionen
och kommunerna. Det finns en särskild samverkansgrupp för läkernedelsfragor mellan kom
munerna, regionen och leverantören för dostjänsten. Ytterligare information aterfinns pa

Läkemedelsavstämning ska utföras enligt Västra Götalandsregionens modell. Kommunen ska
medverka vid avstämningen.

Läkemedel och förbrukningsartiklar som omfattas av läkemedeisförmanen och som är för
skrina enligt lagen om läkemedelsf$rmaner mm. till enskild patient. ansvarar Västra Göta—
landsregionen för kostnaderna, exklusive patientens egenavgi ft.

Spolvätskor ((lE-märkta produkter). Spolvätskor för katetersättning och kateterspolning samt
behandling som krä er steril produkt och där kranvatten inte hör eller far an ändas förskrivs
pa recept. Västra Götalandsregionen ansvarar för kostnaderna för de produkter som ingar i
regionens Riitinfir /drskrivning av (‘E—nzärkiu produkier.

Akutläkemedeisförrad. Kommunala akutläkemedelsförrad finns efter beslut a Västra Göta
landsregionen med ett a regionen fastställt sortiment (tillgängliga inom Västra Götalandsre
gionen), Läkemedlen i förradet kan användas för akut ordination eller för att behandla under
en begränsad tidsperiod (t.ex antihiotikakur). \ ästra (ötalandregionei ansvarar för läkeme
delskostnaderna och kontrollen a & komnilLnala akutläkcmedelsL ria&n k )LT rn incn har
kostnadsansvaier lör transporten ts 1kemedel till törraden

6
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Dosexpedition beslutas alltid av behandlande läkare som tar ställning till om kriterierna äruppt\ lida. Kriterierna framgar av “Medicinska riktlinjer Rir dosexpedition”.

§9
Övrig förskrivning

inkontinensartiklar
Staten ersätter landstingen och kommunerna genom statsbidrag för kostnaderna a inkontinensartiklar i enlighet med centralt reglerat avtal. Principen är en 50/50 fördelning mellanhuvudmännen. varvid landstingens ansvar avser ordinärt boende och kommunerna ansvararför de särskilda boendena. 1 de län där kommunerna ansvarar för hernsjukvarden i ordinärtboende förutsätts att länsvisa avtal träffas mellan de båda huvudmännen om fördelning avstatsbidraget till regionen och i vilken omfattning kommunen far del av detta.

1 Västra Götaland ansvarar kommunerna för hemsjukvard till personer i ordinärt boende i enlighet med detta avtal. Med anledning av detta ansvar erhåller kommunerna därför 30 procentav Västra Götalandsregionens statsbidrag avseende inkontinensartiklar. Sker väsentliga förändringar av statsbidragskonstruktionen ska nya förhandlingar upptas mellan parterna.

Medicintekniska produkter och sårvardsprodukter
Medicinsktekniska produkter som ordineras eller förskrivs av läkare är ett ansvar för VästraGötalandsregionen. På motsvarande sätt är produkter som ordineras eller förskrivs av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgyrnnast ett ansvar för kommunen.

En förteekning över rekommenderade särvårdsprodukter har upprättats där det framgår vilkaprodukter regionen respektive kommunen har ett kostnadsansvar för.
L ‘

‘
‘ / 1 2 /

(
‘‘ (‘ ,IH

, /

Livsmedel för särskilda näringsändamal
Liv smedel för särskilda näringsändamål. kan erhallas till barn under 1 6 ar enligt läkemedelsverkets föreskrifter (1997:13). Västra Götalandsregionen suhventionerar även livsmedel försärskilda näringsändarnal till personer över 16 ar enligt särskilt regelverk. Det gäller alla personer som bor i ordinärt boende samt personer i särskilda boenden dar den enskilde själv ombesörjer sin mathallning. Västra Götalandsregionen ansv arar för kostnaderna förutom patientens egenav gift. Information. regelverk. handbok m.m. om livsmedel för särskilda näringsändamal finns pa Västra Götalandsregionens hemsida

2 ‘ ‘‘‘
‘
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-

,‘,%1j/
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§10
Uppsökande och nödvändig tandvård

Västra (iötalandsregionen har enligt tandrurcklageii ans ar för uppsökande verksamhet och
nödvändig tandvard för dem som ingar i malgruppen. Enligt !a11l arLLl5rorclnhI1ge17 ska regi
onen och kommunen samverka beträffande personer berättigade till det särskilda tand ards
stödet och det är rnndigheternas ansar att utarbeta en sanrerkansmodel1. Denna heskri’s
bl.a. i Socialstyrelsens meddelandehlad 1 gledning t5r lanktingets sirki1da tanclvardssröd
enligt tandvarchlug. tancli’ards/irordning .saint samverkan mellan kommuner. prinitrvard och
tandvarT (Mars 2004) “Overenskoinmelse om stm;zarheie (nr 1 201 0) och i S enska korn—
munförbundets cirkulär 1998:209.

Västra Götalandsregionen har ansvar fZ5r att:

- administrera och planera det särskilda tandvardsstödet
- pa bästa sätt samverka med kommunerna
- ge information och vägledning till kommunerna om förändringar i tandvardsstödet
- utarbeta informationsmaterial om tandvårdsstödet till regionens invanare
- fil Ihandahal la regel bunden utbildning och aktuellt informationsmaterial för i ntygsut

färdare
- bistå kommunernas intygsutftirdare vid bedömning av underlaget för intyg om nöd

vändig tandvard
- ansvara fhr uppföljning. kvalitetssäkring och avvikelsehantering

Kommunerna har ansvar för att:

- på bästa sätt samverka med Västra Götalandsregionen
- identifiera berättigade personer
- utffirda intyg om nödvändig tandvard
- erbjuda berättigade personer arlig munhälsobedömning
- kommunens personal/närstaende är närvarande id de munhälsobedömningar som ut

fi5rs
- kommunens personal ‘närstaende därefter fortsätter att ge daglig rnun ard
- kommunens personal deltar i de utbildningar i allmän rnunhälsoard som erbjuds

int gsutfärdare genomgar regelbunden utbildning och har aktuell kompetens
- kvalitetssäkra ansvarskedjan för intgsutfhrdare enligt fastställd delegationsordning
- tillsammans med Västra Götalandsregionen medverka i uppföljning och ut ärdering

a överenskommelsen

8
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Uppföning/utvärdering

§11
Utvärdering och tolkning

Detta avtal ska utvärderas art fjärde ar. 1E emuella [‘ragor beträffande klargörande av a talet
sker i fhrsta hand i den delregionala sarnxerkan som finns mellan huvudmännen. Parterna ska
verka för gemensam av ikelsehantering i lärande sfte. allt för att den enskilde individen ska
fa god yard och omsorg.

Kvarstaende oklarheter om tolkning 1 fis till det politiska samradet mellan VästKom och
Västra Götalandsregionen.

§12
lnformationsskyldighet

Respektive part har ett ansvar att inom sin organisation informera om avtalet och att berörda
har kännedom om avtalets innehall och tillämpar detsamma.

§13
Avtalets giltighetstid

Avtalet är fyraarigt och gäller under tiden 2012-04-01 - - 2016-03-31,

Utvärdering av avtalet inleds 18 manader fire avtalstidens utgang. Senast ett år innan att av
talstiden löper ut tar det politiska samradsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregi
onen ställning till om avtalet ska sägas upp. Om avtalet inte sägs upp, firlängs det med fyra
ar.

Det politiska samradet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen samordnar fragor rö
rande avtalet och kan ‘ id väsentliga flirändringar a fhrutsättningarna för avtalet, ta initiativ
till en ö ersyn.

§14
Giltighet

Detta avtal gäller under förutsättning att det godkännes a regionfullmäktige och kommun—
fullmäktige i samtliga kommuner i Västra Götaland genom beslut som inner laga
kraft.

9
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Dosexpediering av läkemedel

Under våren beslöt VG-regionens läkernedelskommitté att nya riktlinjer skall gälla avseende
dosdispensering av läkemedel. Beslutet togs ensidigt utan överläggningar med kommunerna
via samrådsorganet när slutförslaget togs fram, dock hade man tidigare informerat om att man
arbetade med nya riktlinjer. Ett tillägg, mot tidigare anvisningar, som får direkt effekt i den
kommunala organisationen har nu lagts till. nämligen att om det finns personal tillgänglig så
skall apodoshantering av medicin inte ske. utan dosettfördelning skall övervägas.

När nu det nya regelverket antagits av \JGR:s så anger man att hem-
tjänst och/eller hemsjukvård skall prövas fo manuell dosettdelning. innan apodos beviljas
den enskilde. Flera kommuner vänt sig till VästKom med begäran om hjälp. eftersom de an
ser att Läkemedelskommittén inte kan besluta i frågor som är ett komnnmalt ansvar. Från
vissa vårdeentraler har de dessutom blivit upplysta om att ingen vidare apodoshanlering
kommer att ske till ‘kommunala” patienter, då kommunen har personal som kan hantera do
settfördelning istället.

Detta kommer att få en omedelbar kostnadseffekt i den kommunala vården eftersom helt nya
rutiner måste införas som dessutom kommer att kräva personalfhrstärkningar.

VästKoms kansli har i bilaga 5 angivit de kommunala synpunkterna på de nya riktlinjerna.

Vid överläggningar med VG-regionen den 3 november beslutades att ge kanslierna i
uppdrag att till nästa möte den 15 mars 2012, återkomma med förslag som båda par
ter kan acceptera.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna
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Dosexpediering av läkemedel

Bakgrund
Västra Götaland har varit ledande i landet när det gäller nttjandet av dosdispensering a lä
kemedel.
När dosdispenseringen infördes angavs ftamRr allt ftra aspekter som mods erade användan
det;

• Säkrare medicindelning. Inga mellanhänder R5rdelar ur medieinförpackningar och de
legerar idare till haspersonal. Mindre risk ftr stöld av sömnmedel rn.m.

• Kommunens sjuksköterskor kan ägna sig at patientvård istället fZ5r att sta vid medicin
skap och flrdela medicin

• Läkaren på särskilda boenden slipper receptl’örskrivning och kan istället ge den tiden
till patienikontakt

• Kassationen blir mindre eftersom inga medicinburkar/förpackningar behöver kasseras
vid upphörande av just den medicinen.

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv finns det alitsa stora fördelar med apodoshanteringen.
Apodostjänsten köps av dosapoteket. Tjänsten innebär att den enskilde fhr sin medicintilldel
ning i små ‘plastbubblor” med olika bubblor för de tillfällen under dygnet när medicinen skall
tas. Tjänsten var tidigare gratis fran apoteket men är nu reglerad via statsbidrag till landsting
en. VG-regionen erhåller ca 55 mkr årligen för att bekosta tjänsten. Kostnaden fhr dosexpedi
ering är 6.20 kr per patient och dygn. VG-regionen uppger att deras nuvarande kostnader
överstiger statsbidraget med ca. 25 miljoner kr årligen.

Efter överläggningar i samrädsorganet VästKom — VG-regionen bildade parterna en gemen
sam läkemedelsgrupp som 2006 tog fram riktlinjer fr när dosdispensering skulle erbjudas
den enskilde. Huvudkriteriet a att den enskilde inte själv kan handha sina mediciner.

Nya riktlinjer antagna av VG-regionens liikemedels kommitté
Lnder varen 2011 beslöt VG-regionens läkemedelskommitté att nya riktlinjer skall gälla av
seende dosdispensering av läkemedel. Beslutet togs ensidigt utan öx erläggningar med kom
munerna xia samradsorganet när slutRrslaget togs fram. dock hade regionen vid tidigare till
fhHe meddelat att man arbetade med nya riktlinjer. Ett tillägg, mot tidigare an isningar. som
far direkt effekt i den kommunala organisationen har nu lagts till, nämligen att om det finns
personal tillgänglig sa skall apodoshantering av medicin inte ske, utan dosettfördelning skall
först övervägas, antingen via hemtjänst eller hemsjuk’.ard.

Kommunernas reaktion pa de nia riktlinjerna
Flera kommuner har vänt sig till VästKom med begäran om hiälp. eftersom de anser att Lä
kemedelskommittén inte kan besluta i fragor om herntjänst och eller hemsjukvard eftersom
det är ett kommunalt ansar att 1ttta detta beslut. Pran ia aidcentraler hat de dessutom
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blivit uppl sta om att ingen idare apodoshantering kommer att ske till kornmunala patienter. da kommunen har personal som kan hantera dosettfördelning istället.

Detta kommer att fa en omedelbar kostnadseffekt i den kommunala xarden eftersom helt narutiner maste införas som dessutom kommer att kräva personallörstärkniigar.

Framförallt har kommunerna protesterat mot att Läkemedelskommittén anger au prö ningskall ske av hemsjukvard eller hemtjänst innan apodoshantering sätts in. Detta är en faga somabsolut inte kan beslutas av Läkemedelskommittén eftersom det är en primärkommunal fragai samrad med den enskilde. Det far direkta konsekenser för enskilda brukare om t.ex. hem-tjänst beslutas. bade a\giftsmässigt och integritetsmässigt.

Sammanfattningsis har kommunerna anfört följande:
• Läkemedelskommittén klär sin förändring i att det handlar om patientn tian. medankommunens kontakt med vardcentralcrna utgar ifran att de vill neka dosepedieringmed hänsyn till deras kostnader.
• 1 anvisningarna star det angivet att det saknas vetenskapligt underlag för att bedörnaom dosexpedition förbättrar ffiljsamhet eller ger ökad patientsäkerhet. Enligt kommunerna saknas det även vetenskapligt underlag för att det skulle vara negativt för patienten. De förstår inte varför denna ensidiga synpunkt skall vara med i an isningarna.• Fragan om hur läkemedel dispenseras till den enskilde bör inte ses utifran enbart medicinsk bedömning. utan även utifran aspekten om den är säker och effektiv. Förkommunerna är det den överlägset säkraste metoden att förmedla läkemedel och dessutom vårdpositiv eftersom sjuksköterskan kan ägna sin arbetstid t patienten iställetför medicinskåpet.

• Kriterierna för dosexpedierade läkemedel bör utformas langt mer mangfacetterande änatt bara ses som en dcli läkemedelsbehandlingen, Alla inblandade parter och huvud-män har ett gemensamt samhällsekonomiskt ansvar att hitta arhetsmetoder och medelför att pa bästa sätt tillvarata medborgarnas skattemedel. Det kan inte vara rimligt atten part skall genomföra hesparingar som far vittgående ekonomiska konsekvenser förannan huvudman och som i slutändan blir negativt för skattebetalarna.
• Dosexpedition bör vara förstahandsalternati om patienten behöver hjälp med badedispensering och administration a sin läkemedel. Det är bäde säkert och kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspekti.
• Att pröva behovet av hemtjänst eller hemsjukvard för dosettfördelning istället för dosdispensering kan inte beslutas a Läkemedelskommittén. Endast den enskilde kan taställning till om hemtjänst eller hemsjukvard skall beslutas. För hemtjänst sker det paden enskildes begäran genom en histandsprövning hos kommunen.
• Att ga tillbaks till dosettfördelning pa kommunens särskilda boenden är sa omoderntatt man knappt kan första att förslaget ö erhuvudtaget läggs. I)et är som att ridaklockan tjugo ar tillbaks i tiden.
• Om inte förslaget omarbetas kommer det att fa ittgaende ekonomiska konsekvenserför kommunkollektivet. VästKoms stx relse bör da ta upp ö\ erläggningar med VO-regionen om att hela statshidraget förs över till kommunerna och att linansieringsans aret för dosdispenseringen blir primärkommunal.

VästKom dag som O\ an
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Struktur för ledning i samverkan

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse om entreärig satsning inom socialtjänstens hela omrade. När det gäller äldreomsorgen sa finns vissasatsningar kopplade till samverkan mellan landsting och kommun för de mest sjuka äldre.

Under 2011 kan Västra Götaland erhalla 3 203 000 kronor för att stödja en uppbyggnad av enlangsiktigt hal ibar struktur för ledning och samverkan inom ramen för regeringens satsningför kunskapsutveckling inom socialtjänsten. hur detta skall ske förutsätts vara beslutat mellanparterna i länet och vara SKL tillhanda senast den 15 december 2011.

Arbetsutskottet beslutade att ta upp ärendet i öer1äggningarna med VG-regionens politiskaledning den 13 september. varvid kanslierna fick i uppdrag att den 3 november aterkonimamed förslag till skrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting avseende “Medel till långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan’. Vid mötet den 3 november beslutades om ettgodkännande av utarbetat förslag

1 bilaga 6 finns förslag till skrivelse som översändes till SKL senast 15 december 2011 enligtderas begäran

F6rslag till beslut

Styrelsen beslutar att för sin del godkänna förslaget till skrivelse för erhallande av stimulansmedlen om 3 203 000 kr
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Handlingspian 2011-11-02

“Stöd för långsiktigt hållbar struktur för samverkan”

Bakgrund

[Jnder 2009 tecknade regeringen och Sxeriges kommuner och landsting (SKL) cii överenskommelse
om att gemensamt skapa en plattform fr en ex idensbaserad praktik i socialtjänsten. 1 början av 2010
tecknades en treärig överenskommelse pa äldreomradet med det langsiktiga syftet att bidra till ett
systematiskt förbättringsarhete för de mest sjuka äldre. Varje län/region fick uppdraget att ta fram
gemensamma avsiktsförklaringar som i huvudsak inriktades mot äldreomradet. sä även i Västra
Götaland. 1 regeringens budgeiproposition för 2011 aviserades fortsatta satsningar pa de mest sjuka
äldre bl.a. med syftet att utveckla en mer effektiv och bättre organiserad sammanhållen värd och
omsorg. Under aren 2012-2014 satsar regeringen 3.6 miljarder kronor för att förbättra värden ffir de
mest sjuka. Stimulansmedel kommer att betalas ut till kommuner och landsting i 1&hållande till ett
antal prestations-/resultathaserade mäl/indikatorer.

Uppbyggnaden av en gemensam struktur för ledning och styrning i samverkan kan även ses mot
bakgrund av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem fZ5r systematiskt
kvalitetsarbete i hälso- och sjukvård. tandvard, socialtjänst och verksamhet enligt LSS.

Langsiktig hallbar struktur för ledning i samverkan

Som stöd till huvudmännen inför den kommande satsningen ftr langsiktigt hallbar struktur fZr ledning
i samverkan satsar regeringen 27 miljoner kronor via överenskommelse med SKL. För Västra
Götalands del innebär detta 3 203 000 kronor.

De medel som ställs till flrfogande avser att finansiera och ge stöd till en gemensam ledningsstruktur
med syfte att fördjupa samverkan och stå rustade inför det kommande prestationshaserade statsbidraget
pa äldreomradet, Enligt överenskommelsen mellan staten och SKL ska regionen tillsammans med
kommunerna i länet beskrix a pä vilket sätt man ax ser att organisera ledning i samverkan samt vilka
mal och planerade aktiviteter man avser att genomf&a, För att erhalla medel ska beskrivningen vara
politiskt förankrad och knyta an till de avsiktsfhrklaringar som länen tagit fram 2010. SKL:s PM 2011-
08-29 beskrier detaljerna och återfinns som bilaga.

Det politiska samradsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen gax 2011 -09-1 3
kanslierna uppdraget att ta fram en gemensam heskrix ningbandlingsplan samt att ax ropa länets medel
fran SKL. Den gemensamma handlingspianen presenteras för Samradsorganet x id överläggningarna
2011-11-03 R’r beslut. Den politiskt förankrade heskrivningenhandlingspianen ska vara SKL tillhanda
före 2011-12-15.

Beskrivning a Västra Götalands arbete för en hallbar struktur för ledning i samerkan

ä a (;oialaod hestar at 4) k mnune orn amt erkar 1 de f\ ta Jeireginnain k mn unairt hund om
dn tur aeer ästKnm tör kommungemensamna tragr a seende hela irinet \ s’ra

Götaiandsregionen har 12 hälso- och sjukt ardsnämnder om ekonomiskt i det närmaste har



totalansvaret lZr hälso— och sjuk arden inom sitt omrade. Regionsi relsens hälso— och sjukvärdsutskon
hanterar strategiska och regionö ergripande fragor avseende länets hälso- och sjuk\ ard.

De medel som star länet tillbuds kan anx ändas till att arrangera möten eller mötesplatser. engagera
processledare. kartlägga och analysera gemensamma problemomradet samt diskutera ilka omraden
som bör prioriteras. Satsningen hör därför utga fran den samverkan som finns mellan huvudmännen i
Västra Götaland och som utgar fran Vardsam erkan Fvrbodal. Vardsamverkan Skarahorg.
Närardsamverkan Södra dsborg. SRIBA och LUS. Satsningen hör även samordnas i länet via
VäsiKom och Västra (iötalandsregionens strategiska ut\ ecklingsenhet.

För att stödja den delregionala sams erkan mellan huvudmännen via vardsann erkansarenorna med
utveckling och uppby ggnad a hallhara strukturer för ledning i samverkan, samordnas och hanteras
länets medel (3 203 000) enligt följande:

- Ansvaret Rir samordningen i länet utgar pa tjänstemannasidan fran VästKom och Västra
Götalandsregionens hälso- och sjukvardsavdelning efter beslut i det politiska samrädsorganet
mellan kommunerna och regionen. Det politiska samradet mellan VästKom och Västra
Götalandsregionen kan fatta inriktningsbeslut i gemensamma frågor.

- VästKom och Västra Götalandsregionen rekvirerar länets medel i syfta att under 2012 forma
samverkans-/samordningsarena i länet till stöd för de delregionala vårdsamverkansforumen,
därtill gemensamt formulera uppdrag och handlingsplan.

- Den organiserade tjänstemannasamverkan som finns mellan huvudmännen i länet och
delregionah har som uppdrag att. i enlighet med den egna och länets avsiktsförklaring samt
intentionerna i statens satsning på hallbara strukturer för ledning i samverkan. konkretisera och
Rrdjupa samverkan i gemensamma yard-. omsorgs- samt hälso- och sjukvardsfragor.

- Kommunerna och Västra Götalandsregionen skall gemensamt utveckla processen att bygga
strukturer för kunskapsutveckl ing och stå rustade infir kommande prestationsbaserade
statsbidrag pa äldreomradet. 1. Jtvecklingsarbetet behöver ske i nära dialog med verksamheterna.
offentliga så väl som privata.

- Under 2012 är malet att bilda en strategisk grupp med tjänstemän. med stöd av VästKom och
Västra Götalandsregionens strategiska utvecklingsenhet (1 ardsamverkan 1 ?islra Götaland).
Till den strategiska gruppen knyts tvä tjänstemannaledamöter från respektive delregional
vårdsam erkansfora. en representant fran kommun och en från Västra Götalandsregionen.
Sy ftet är att hålla ihop satsningen i länet utifran kommunernas och Västra (}ötalandsregionens
behov, arrangera mötespiatser/seminarier och i öxrigt bidra till utveckling och prioriteringar fi’r
maigrupperna.

- Avrapportering och redoisning sker till SKL när de sa begär.

För VästKom För Västra Götalandsrcgioncn

Dan Gustafsson Ann Söderström
Direktör 1 lälso- och sjukardsdirektör
VästKorn ‘v ästra (iötal andsregionen

Ililaga Medct t ai QsIktit ia tar trukn r lcdnmg a nsLrkan SKI [)m’ O) 04
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Styrelsens arbetsutskott 2011-10-28
Styrelsen 2011-1 1-30

Meddelanden, Rapporter Bilaga

• Skrivelse från samordningsfZrbundens nätverk i VG 7
• Statsbidrag inom psykiatrin 8
• Anteckningar från samrådet VästKom — VGR 3 november 9
• Vaccination av barn och unga 10

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna, dock att överlämna skrivelsen
från Samordningsförbundens nätverk till de fyra delregionala kommunalförbunden för vidare
handläggning.
Skrivelsen avseende vaccination av barn och unga bör överlämnas till Sveriges Kommuner
och Landsting för ställningstagande och ev. rekommendation till organisationens medlemmar.



SamordningsFörbundet Skö\ deiljoTiBorg
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Styrelsen lör Västkom.
Kommunal Förbunden i GR. Skarahorg.
Sjuhärad och F rbodal

Representationen i Västra Götalands Samverka nsgrnpp fdr
rehabiliteringsfragor

1 Västra Götalandsregionen ingar 48 av länets 49 kommuner i
samordningsförbund. 1 dessa förbund ingar ä en Försäkringskassan.
Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Syftet med
samordningsförbunden är att förbättra samverkan mellan dessa aktörer för
att pa så sätt uppnå förbättrad välfärd för den enskilde och effektivisera de
samlade insatserna kring arbetsi ivsinriktad rehabilitering.
Samordningsförbundens arbete präglas av ett lokalt utvecklingsperspektiv
vilket innebär att man identifierar lokala behov och utformar och anpassar
insatser därefter.

Ett lokalt arbete behöver ett centralt stöd. Stödet behövs både för att ge
legitimitet för att utveckla lokala lösningar, men också för att underlätta och
rationalisera i det administrativa arbetet. För att stödja det lokala
utvecklingsarbetet finns Västra Götalands Samverkansgrupp. Gruppen
består av en bred representation Från de samverkande myndigheterna men
där representationen från kommunerna saknas. 1 Samverkansgruppen
diskuteras gemensamma frågor i ett regionalt perspektiv samt att en
övergripande samverkan sker på policy-, strukturell- och operativ nivå.
Denna samverkan har bidragit till att vi i Västra Götaland i flera avseende
har varit föregangare till andra förbund i landet. Samordningsförbunden har
gemensamt finansierat utvecklingsarbete och på så sätt kunnat bedriva ctt
effektivt arbete och som också har uppmärksammats av regeringen.

Vi vill understryka vikten och bet’delsen av Västra Götalands
Samverkansgrupp och hemställer att respektive kommunalförbund utser
representanter till Samverkansgruppen. så att det positiva utvecklingsarbetet
fortsätter utvecklas.

För Samordningsförbundens nätxerk i Västra Götaland

Göteborg dag som ovan

Tomas Rosenlundh
Ordförande i nätverket

POST BEÖV TF F N

Samordnwgsforbundet Kyrkogatan 20 +46 10 561 79 79 + 46 500 41 90 33
SkovdeHjoT Borg
Brx 405
41 2P SKOJDE



hiLi Socialstyrelsen 2011 10-28 Dnr 21056:2011

Regler och tillstand
Statsbidrag
Christina Bohman Karlsson

ViistKom
Box 5154
402 26 Göteborg
Att: Dan Gustafsson

Statsbidrag tillkommuner och landsting för att förstärka
kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer 1
kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk
funktionsnedsättning

Beslut

Socialstyrelsen har beslutat att tilldela VästKom 1550000 kronor för
projektet Länssamordning avseende förstärkt kompetens psykiatri
2012. Medel har beviljats enligt ansökan.

Villkor för utbetalning
Bidraget kommer att utbetalas senast den 31 december 2011 till det
bangiro eller pluskonto som projektägaren uppgivit i ansökan. På utbe
talningen anger Socialstyrelsen det särskilda projektkonto eller den
önskade text som sökanden angivit i sin ansökan.

Redovisning, återrapportering
För samtliga beviljade ansökningar gäller följande:

• Återrapportering ska ske till Socialstyrelsen senast den 1 mars
2013. Rapporten ska innehålla en redogörelse för bidragets an
vändning samt effekter av genomförda åtgärder under 2012. re
spektive under 2010-2012 vad gäller fortsättningsprojekt med
start 2010. Socialstyrelsen kan därutöver begära att landsting
och kommuner som beviljats medel för projekt lämnar ytterliga
re uppgifler som behövs för uppföljning av de utbetalade med
len.

• Ekonomisk slutredovisning av bidragets användning ska vara
SocialstTelscn tillhanda senast den 31 mars 2013.

• En plan för hur hela satsningen ska impleinenteras i den ordina
rie verksamheten ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast
den 15 februari 2012.

• Medel som inte an änds enligt ansökan och angivna villkor kan
komma att aterki as

SOCIALSTYRELSEN Telefon 075-247 30 00 Fax 075 247 32 52

106 30 Stockholm sociaIstyreIsensocialstyreIsen.se Org nr 202 100-0555
www socialstyrelsense Plusgiro 15616-6
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Skäl för beslut

1 de fall delar av sökta belopp inte beviljats är motiven oftast att dispo

nibla medel var begränsade samt att andra projekt vid den slutliga prio

riteringen bedömdes vara mer angelägna. T.ex. har medel inte beviUats
för:

• Kostnader för lokaler
• OH-kostnader
• Kostnader för projekt som bedömts vara verksamhetsutveckling

• Kostnader för att anordna aktiviteter som företrädesvis riktar sig

till allmänheten, såsom “Psykiatrins dag”, har heller inte be

dömts skäligt att ta med i beviljade bidragsbelopp.

Handläggning och beslutsfattare

Beslut om fördelning har fattats av avdelningschefen Anders Printz. 1

den slutliga handläggningen har medicinskt sakkunnig Mårten Gerle

och enhetschefen Stina Törnell Sandberg deltagit. Utredaren Christina

Bohman har varit föredragande.

Socialstyrelsens beslut kan, enligt 20S förordningen 2009:955 och 27 §
instruktion för Socialstyrelsen, inte överklagas

Enjigt Soia1tyrelsns beslut

uL(
Christina o an ar sson
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GÖTALANDSREGIONEN
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Anteckningar från samrådsorganets möte kl. 11.30— 14.15
den 3 november 2011. N:a Hamngatan 14, Göteborg.

Närvarande:

Västra fIndrAninnAfl (VGR)
Katarina Jonsson Helén Eliasson
Jonas Ransgärd Gert-Inge Andersson

-Åörkvist Jonny Magnusson
Ulf Olsson Lars-Göran Moberg
Dan Gustafsson Bengt Säterskog
Pär Levander 1 lakan Karlsson p. 1

Lendensp4
Lena Gustafsson p. 4
Sten Landahi p.4

Punkt 1. Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet

Nuvarande avtal om ansvarsfrdelningen mellan kommun och region avseende hälso- och
sjukvården till länets invånare är uppsagt. Nytt avtal skall gälla från den 1 april 2012.

Bada huvudmännen har ingätt i partssammansatta grupper. där överläggningar skett fhr att
försöka nå en samsyn i uppdraget. Till manga delar har samsyn kunnat nas men det aterstar en
del som helt enkelt maste överlämnas till politiken för beslut. Kommunrepresentanterna har
xarit mana om att avtalet skall sara tydligt i vilka personalkategorier som resp. huvudman har
att ans ara för. Regionens representanter önskar mer “öppna’ formuleringar i dessa avseen
den.

Ilakan Karlsson och Pär Lexander redoisar förslag till nytt atal. De delar i avtalet där det
inte lnns sams\ n pa tjänstemannasidan redo isas.

Sam radsorganet beslutar

att i de delar som sams n inte kunnat nas. k arstar skri ningarna fran nu gällande
atal. Detta innebär att för kommunernas del, specificeras ilken legitimerad sjuk

ardspersonal som inanr i kommunens an ar. För regionen del anges in aret lZr
N utan nä1muie pe etn m \iika \ euruppr j-j

VästKom



Punkt 2, Fortsatt beredning av nya riktlinjer “VästBus”

Dan Gustafsson ger en lägesbeskrivning av tidigare beslutad översyn av riktlinjerna
fir VästBus( Samarbete för barn- och ungdomar med psykisk. psykiatrisk och social
problematik). Det konstateras att vid den remissomgäng som nu ligger ute ftr syn
punkter. finns. framfZ5r allt ftn kommunsidan. önskemål om en bredare politisk han
tering innan synpunkter lämnas p förslaget.

Samrådsorganet beslutar

att kanslierna får i uppdrag att komplettera arbetsgrupperna förslag med de synpunk
ter som hittills kommit in och som upplevs relevanta. Denna revidering stäms av med
VästBus stvrgrupp och som sedan skickas ut till kommunerna för politiskt ställnings
tagande. VG-regionen avgör för egen del om kompletteringen motiverar en ny re
rnissgenomgång internt. Nytt förslag till riktlinjer presenteras därefter på nästa sam
rådsmöte den 15 mars 2012.

Punkt 3, Överenskommelse om samarbete och samordning för perso
ner med psykisk funktionsnedsättning.

Den 1 januari 2010 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjuk
vårdslagen, HSL, som innebär utökade skyldigheter fZir samverkan mellan regionllandsting
och kommun.

Lagändringarna anger en skyldighet:
• att inga överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsned

sättning
• att upprätta en individuell plan för samordning när detta behövs för att den enskilde

skall få sina behov tillgodosedda.

Under 2010 gav samrådsorganet kanslierna hos VästKorn och VG-regionen i uppdrag att ta
fram en överenskommelse inom psykiatrin utifrån den nya lagstiftningen. Vid politiska över
läggningar med VG-regionen och VästKom den 26 april 2011 föreslogs att parterna skickar
utredningen pi remiss till respektive huvudmän. Remissvaren skulle vara kanslierna till hands
senast den 30 september.

lnkornna remissvar har inneburit att ursprungligt förslag reviderats och kompletterats. Slutligt
förslag presenteras.

Samrådsorganet beslutar

att godkänna upprättat förslag till överenskommelse. Resp. huudman Pinar eget be
slut om godk.ännande. För kommunerna.s del i.n.nehä.r det att VästKom rekomm.enderar
de 4Q kommunerna 1 Piiiet att eodkänna innehdl lee 1 överenskommelsen



Punkt 4, Dosexpedition av läkemedel

Under våren beslöt VG-regionens läkemedelskommitté att nya riktlinjer skall gälla avseende
dosdispensering av läkemedel. Ett tillägg, mot tidigare anvisningar, som fr direkt effekt i
den kommunala organisationen har nu lagts till, nämligen att om det finns personal tillgänglig
så skall apodoshantering av medicin inte ske, utan dosettfördelning skall övervägas.

När nu det nya regelverket antagits av VGR:s läkernedelskommitté sä anger man att hemtjänst
och’eller hernsjukvård skall prövas fhr nianuell dosetidelning. innan apodos beviljas den en
skilde. Flera kommuner har vänt sig till VästKom med begäran att detta tas upp i politiska
överläggningar med VG-regionen. eftersom de anser att Läkemedelskommittén inte kan be
sluta i frågor som är ett kommunalt ansvar och att lyhördhet frän kommittén saknats inför de
kommunala påpekandena. Från vissa vårdcentraler har de dessutom blivit upplysta om att
ingen vidare apodoshantering kommer att ske till “kommunala” patienter. då kommunen har
personal som kan hantera dosettfhrdelning istället.

Karin Lendenius och Sten Landahi redovisar de bevekelsegrunder som utgjort underlag [hr de
nya skrivningarna i riklinjerna. Dan Gustafsson redovisar kommunernas reaktion på de sam
ma.

Samrdsorganet beslutar

att ge kanslierna i uppdrag att till nästa möte återkomma med förslag som båda parter
kan acceptera.

Punkt 5, Ansökan om “Medel till långsiktig hållbar struktur för ledning i
samverkan”

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKE) har träffat en överenskommelse om en
trearig satsning inom socialtjänstens hela område. När det gäller äldreomsorgen s finns vissa
satsningar kopplade till samverkan mellan landsting och kommun för de mest sjuka äldre.

Under 2011 kan Västra Götaland erhålla 3 203 000 kronor för att stödja en uppbyggnad av en
långsiktigt hallbar struktur för ledning och samverkan inom ramen fhr regeringens satsning
[hr kunskapsutvcckling inom socialtjänsten. 1-lur detta skall ske förutsätts vara beslutat mellan
parterna i länet och vara SKE tillhanda senast den 15 december 2011.

Ärendet togs upp i överläggningarna mellan VästKoms och VG-regionens politiska ledning
den 13 september. varvid kanslierna fick i uppdrag att till den 3 november äterkonima med
förslag till skrivelse till Sveriges Kommuner och Landsting ascende “Medel till långsiktigt
hållbar struktur för ledning i samverkan”,

Pär LLvander redvisar fl5r1aet.

fl



Samradsorganet beslutar

att godkänna upprättat förslag och att det skall tillställas SKL som parternas gemensamma
ställningstagande.

Punkt 6, Övriga frågor

Mötestider
Det konstateras att mötestidema för 2() 12 inte är riktigt koordinerade med samtliga
politiker. Nästa möte. den 15 mars 2012. kan dock samtliga. Kanslierna får till dess
bearbeta tidigare förslag för ev. justering.

Gemensam förvaltargrupp inom bI.a. IT. Bildandet av ideell förening.
Bengt Säterskog och Dan Gustafsson redovisar var i processen det tidigare beslutet
om bildandet av en ideell förening för vissa gemensamma åtaganden befinner sig.
VG-regionen har för sin del fattat politiskt beslut om godkännande av tidigare presen
terat förslag. VästKoms styrelse fattar beslut den 6 december.

Antecknat av
Dan Gustafsson

4
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Till Dan Gustafsson, VästKom.

Ann Söderström, Västra Götalandsregionen

Angående ansvar för kompletterande vaccination av ofullständigt

vaccinerade barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen

Bakgrund

Syftet med det svenska vaccinationsprogrammet för barn är att förhindra allvarlig

sjukdom hos vaccinerade individer samt att minska eventuell smittspridning runt

inträffade sjukdomsfall. En grundprincip är att sa många som möjligt ingår i detta

program och att man därigenom får hög vaccinationstäckn ing i befolkningen. Det är

särskilt angeläget att barn, som av olika anledningar inte tidigare nåtts av

programmet, också erbjuds kompletterande skydd.

Personer födda i andra länder med annat sjukdomspanorama och andra

vaccinationsrutiner behöver oftast följas upp efter ankomsten till Sverige.

Därför har i Västra Götalandsregionen, enligt beslut i HSU februari 2001, alla

nyanlända under 18 år rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning. Smittskyddsenheten

har definierat i PM vad som skall ingå i denna undersökning; anamnes, provtagning,

undersökning och vaccinationsplanering.

Allmänna rekommendationer

Grundprincipen från Socialstyrelsen är att barnhälsovärden har ansvar för

förebyggande hälsovård inklusive vaccinationer i åldrarna 0-6 år fram till att barnet

börjar skolan och därefter övergår ansvaret till skolhälsovården.

För de som inte tidigare erhållit vaccinerna i programmet framgår i Socialstyrelsens

föreskrifter (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn, att barn upp till 18 år ska

erbjudas kompletterande vaccinationer om de inte tidigare vaccinerats i enlighet med

det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige:

2 § Barn- och skolhälsovården ska till alla vårdnadsha vare erbjuda vaccination. i

enlighet med föUande program, av de barn som är födda år 2002 eller senare, utom

vad gäller HPV (humant papillomvirus) som riktar sig till flickor födda 1999 eller

senare.
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8 § Barn upp till 18 ars ålder som inte har vaccinerats i enlighet med

vaccinationsprogrammet 12 § ska erbjudas kompletterande vaccination.

Kompletterande vaccination mot pneumokocker och HPV behöver dock inte

erbjudas.

För oss är detta en klar markering från Socialstyrelsen att barnhälsovrden ansvarar

för vaccinationer av förskolebarn och att skolhälsovärden därefter tar över ansvaret,

bade att utföra och finansiera vaccinationerna.

Praktiskt förfarande i VGR

Efter att ansvarig läkare, som genomfört hälsoundersökn ingen på vårdcentralen. givit

rekommendationer om vilka vaccinationer som ska ges, förväntas sedan

barnhälsovården och skolhälsovården kunna ge dessa. Skolläkaren, som i regel har

bättre kunskap om vaccinerna i det allmänna vaccinationsprogrammet, kan i sina

ordinationer vid behov korrigera och göra kompletteringar. Det är en stor fördel att

vaccinationerna registreras i barn- respektive skolhälsovårdsjournalen, dels eftersom

det enskilda barnet följs över tid men också för att BHV och SHV rapporterar

vaccinationsstatistik för nationell sammanställning via Smittskyddsinstitutet.

P roblemstäl ln ing

Under våren har det förts en diskussion i VGR framförallt via mail angående

kostnadsansvar för vaccinationer av nyanlända, där man från bl. a Ulricehamns

kommun varit kritisk till att kommunen ska stå för kostnad och utförande. Man tycker

det är vårdcentralens och därmed regionens ansvar att vaccinera. Även andra

kommuner i landet har uttryckt tveksamhet till att skolhälsovården ska vaccinera de

nyanlända barnen.

Önskemål

Vi lever i en alltmer globaliserad värld och detta avspeglas också i regionen. Att

möta de utmaningar detta innebär förutsätter ett gemensamt ansvar från såväl

kommuner som landsting/region i frågan om kompletterande vaccinationer.

Varken landsting eller kommun får någon extra ersättning för vaccination av

nyanlända. Vaccination är en viktig insats bade för att skydda individen och för att

skydda samhället mot smitta.

Av och till kommer fragor om ansvarfördelningen, som den ovan, och vi skulle därför

önska att man i regionen gör en principöverenskommelse/avtal mellan kommuner

och landsting för hur detta ansvar och dessa kostnader ska fördelas.
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Vart förslag är även att alla elever även i gymnasieskolan, som saknar fullgott skydd
enligt programmet, ska erbjudas kompletterande vaccination under hela
gymnasietiden. Denna praxis tillämpas sen flera år i Göteborgs gymnasier efter ett
politiskt beslut.

Trollhättan och Göteborg 2011-10-11

Ann-Sofie Cavefors
Skolöverläkare, Trollhättan
An i Sofie. cavefors jroNhattan se

Cecilia Renman
Skolöverläkare, Göteborg

Svenska Skolläkarföreningen
‘tadtoteborse

Snitts ddsläkare, Västra Götalandsregionen
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Hemtjänst i annan kommun

Våren 2011 beslutade VästKoms styrelse att rekommendera kommunerna i Västra Götaland
att, vid herntjänst i annan kommun, använda samma belopp per timma som anges i rekom
mendationen om hemsjukvårdsersättning. Orsaken var att ny lagstiftning gav möjligheter fZr
utförande kommun. att debitera folkbokR5ringskommunen vid hemtjänstinsats till enskild, vid
den enskildes tillfälliga vistelse i aiman kommun.
Lagstiftningen trädde ikraft i maj 2011 och tiden ansågs för kort att inför semesterperioden
arbeta fram en gemensam taxa med de 49 kommunerna, utan man beslutade om en rekom
mendation som utgick ifrån den redan gällande hemsjukvårdsersättningen. Dock beslutades
samtidigt att VästKoms kansli skulle göra en uppföljning av rekommendationen som skall
ligga till grund för eventuell ny rekommendation inför 2012.

VästKom har tillställt samtliga kommuner i länet en enkät för att få kunskap om omfattningen
av effekterna av den nya lagstiftningen samt hur kommunerna hanterat ersättningsnivån. Det
kan konstateras att samtliga kommuner i länet, utom Trollhättan och Vänershorg. har godkänt
rekommendationen. Kommuner utanför vårt eget län har oftast lämnat ersättning utifrån egen
framtagen kostnadsnivå.

Enkätsvaren redovisas i bilaga 10.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna samt att ge kansliet i uppdrag att
inför sommarperioden 2012 undersöka kommunernas intresse av att åter få en rekommenda
tion om beloppsnivå lika för hela länet.
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Bildandet av en ideell förening avseende IT-samarbetet med VG-regionen

Frågan om att formalisera samverkan mellan kommunerna och regionen vad gäller IT-system
kring gemensam vardplanering samt beställningsportal för hjälpmedel mm. har utrens. Efter
samråd med VO-regionen har föreslagits att VästKom och regionen initialt bildar en intresse-
organisation i form av en ideell förening.

Kopplingen till den politiska ledningen kan då ske genom det samråd som är etablerat mellan
VästKom och VO-regionen. Samverkan vilar i grunden på ett ställningstagande mellan par
terna, där regionen och samtliga kommuner ingår. Föreningens uppdrag föreslås vara, att an-
svara för samverkan vad gäller IT-stöd där kommunerna och regionen har gemensamt intresse
och identifiera behov av långsiktiga gemensamma lösningar. Samverkan skall också kunna
omfatta de verksamhetsmässiga förutsättningar som behövs för att IT-stöd skall kunna ut
vecklas och underhållas.

Årsbudgeten för det uppdrag föreningen får är idag ca 5 mkr. Denna delas lika mellan Väst-
Kom och VO-regionen. För driftskostnaderna av ingående system finns särskilda fördel
ningsgrunder. Finansieringen sker inom den s.k. 6-kronan för kommunernas del. En särskild
styrgrupp kallad Styrgrupp IT i Väst (SITTV) finns etablerad. 1 denna ingår tjänstemannare
presentanter från kommunerna och från regionen. Denna styrgrupp bör fungera som styrelse
för den ideella föreningen.

VG-regionen har för sin del godkänt bildandet av föreningen. Deras ställningstagande och
förslaget till stadgar framgår av bilaga 11.

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget om bildande av en ideell förening tillsammans med
VO-regionen och samtidigt godkanna forslaget till stadgar 1 enlighet med bilaga 10
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Regionstyrelsen

Samverkan kring IT i Väst (SITIV) — bildande av förening.

Ärendet
Frågan om att formalisera samverkan mellan kommunerna och regionen vad
gäller IT-system kring gemensam vårdplanering samt beställningsportal för

hjälpmedel mm. har utretts.

Efter samråd med VästKorn har flireslagits att VästKom och regionen
initialt bildar en intresseorganisation i form av en förening. Kopplingen till
den politiska ledningen kan då ske genom det samråd som är etablerat
mellan VästKom och regionen.

Samverkan vilar i grunden på ett ställningstagande mellan parterna där
regionen och samtliga kommuner ingår. Föreningens uppdrag föreslås vara

att ansvara för samverkan vad gäller IT-stöd där kommunerna och regionen
har gemensamt intresse och identifiera behov av långsiktiga gemensamma
lösningar. Samverkan skall också kunna omfatta de verksamhetsmässiga
ifirutsättningar som behövs fir att IT-stöd skall kunna utvecklas och
underhållas.

Årsbudgeten fur det uppdrag föreningen fr är idag ca 5 mnkr. Denna delas
lika mellan VästKom och regionen. För driftskostnaderna av ingående
system finns särskilda fördelningsgrunder. Finansieringen sker inom
regionkansliets ram

En särskild styrgrupp kallad Styrgrupp IT i Väst är nu tillsatt. 1 denna finns
tjänstemannarepresentanter från kommunerna och från regionen. Denna
styrgrupp skulle framöver kunna fungera som styrelse för föreslagen
förening.

Beredning

Inom SKL har en utredning gjorts som ‘ isar för- och nackdelar med
olika associationsformer för gemensam IT-förvaltning. De frågor som
särskilt belyses är luivudmännens möjligheter till akti\ medverkan och
ins\ n. finansierinesformer tu !änlpninc av 1 (31 m ni T amrd mcd
VätKom har aiterna1i e’ med en intrcssetarcninc firerdats

POSTAT5RFSS: BÉSÖKSAbRFSS: lELEFON: JILMSJDA: F-POST:
Regionens flos Residenst. 1 ojoet 0521-2 5700 sswwgregion e re’ionstreRen u sgregrnnse
462 80 V5nrh’
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Fördelen med denna variant är att genomiZirandet kan ske ganska snart och
att de akuta frågor som finns vad gäller anställning av funktionsansvariga
och samordnare!chef fbr dessa kan lösas.
1 den beredning som gjort har föreslagits att personal som har att genomföra
flireningens uppdrag, placeras organisatoriskt hos Västra
Götalandsregionen. Slutligt beslut i denna fni.ga tas av styrelsen för
föreningen
Eftersom det är en intresseorganisation mellan parterna ska inga problem
uppstå vad gäller tillämpningen av LOU om tjänster önskas köpas från
någon av kommunerna eller regionen.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar

Tillsammans med Västsvenska kommunalförbundens
Samorganisation (VästKom) bilda en förening vilken har i
uppgift att ansvara för samverkan vad gäller IT-stöd för
gemensamma verksamheter.

Godkänna upprättat förslag till stadgar

För regionkansliet

Johan Assarsson
Regiondirektör Hans Ekman

Chefscontroller
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Stadgar för ideell förening för samverkan om gemensam IT-verksamhet

mellan Vistra Götalandsregionen och kommunerna i Viistra Götaland.

§1 Namn och säte
Föreningens namn är Samverkan kring IT i Väst (SITIV). Föreningens säte är i

Göteborg.

§2 Ändamål
Föreningens uppdrag är att ansvara för samverkan vad gäller IT-stöd där

kommunerna och regionen har gemensamt intresse och identifiera behov av

långsiktiga gemensamma lösningar. Samverkan skall också kunna omfatta de

verksamhetsmässiga förutsättningar som behövs för att IT-stöd skall kunna

utvecklas och underhållas,

Samverkan vilar på ett ställningstagande mellan parterna där regionen och

samtliga kommuner ingår. 1 uppdraget ingår att i en ägarroll ansvara för

förvaltning och utveckling av gemensamma IT-system, föra en kontinuerlig

dialog med leverantörer, svara för fortlöpande informationsspridning till

användare samt ta emot och hantera förslag till utvecklingsåtgärder.

§3 Medlemskap
Medlemmar i föreningen är Västra Götalandsregionen (Regionen) samt

Västsvenska Kommunalförbundens Samorganisation (VästKom).

§4 Budget, finansiering
Föreningens budget fastställs årligen vid föreningsstämrnan. 1)e grundkostnader

som finns för den gemensamma organisation som gäller från 2011 delas lika, 50

%5O % mellan kommunerna och regionen.

§5 Föreningsstämma
Föreningsstämman är högsta beslutande organ. Här utövas medlemmarnas rätt att

besluta i föreningens angelägenheter.
Föreningsstämman sammanträder minst en gång per år.

a. Ombud
Varje medlem företräds på föreningsstämman av ett ombud, Varje ombud har en

röst. Medlenunarna kan också utse ersättare till ombudet.

b. Arbetsordning
Föreningsstämma skall på kallelse av styrelsen hållas senast under april månad

varje år.
Extra föreningsstämma skall hållas när en medlem skriftligen så begär eller när

styrelsen så finner påkallat. Endast de ärenden som föranlett stämman får

behandlas vid extra föreningsstämma.
Kallelse till Rreningsstämma skall ske sex veckor före säväl ordinarie som extra

stämma. Hand.lingar inför stämman skall vara ombud och ersättare tillhanda

senast två veckor före stämman.



Ersättare i ftireningsstämman har närvaro- och yttrandefrihet. Ledamöter i
föreningens styrelse har närvaro-. yttrande- och förslagsrätt på stämman.
Medlem har rätt att väcka ärende på stämman. Skrifihig framställan om detta skall
vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman. På ffireningens ordinarie
stämma skall fhlj ande ärenden förekomma:
• val av ordfiirande Rr stämman samt val av protokollftrare
• val av en justerare
• upprättande och godkännande av röstlängd
• fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
• val av styrelseordfZ5rande och en vice ordförande. val av
styrelseledamöter
• budget för kommande år och årspian Rr verksamheten
• årsredovisningar och ansvarsfrihet
• övriga frågor.

c. Beslutsförhet
Föreningsstämman är beslutsfi5r då samtliga ombud eller tjänstgörande ersättare
är närvarande.

§6 Styrelse
Styrelsen leder föreningens verksamhet, har inseende över dess övriga organ och
förvaltar dess egendom.
Styrelsen väljs av fZreningsstämman och nomineras av medlemmarna. Varje
medlem nominerar fem ledamöter vardera.
Ordförande för styrelsen utses vartannat år av regionen och vartannat r av
VästKom. För vice ordftrande görs tvärtom.
Avgår ordföranden eller vice ordföranden under mandatperioden utser styrelsen
inom sig ledamot att tjänstgöra i den avgångnes ställe.

Avgår ledamot under mandatperioden äger styrelsen rätt att besluta om vem som
skall vara ersättare i den avgångnes ställe.

Styrelsen sammanträder på tider den själv beslutar, på kallelse av ordföranden
eller då minst en tredjedel av ledamöterna skriffligen så begär.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden vid
sammanträdet utslagsröst.

§7 Offentlighet
För föreningens verksamhet skall motsvarande regler som gäller för offentlighet
och sekretess inom kommuner och landsting tillämpas.

§8 Firmatecknare
Styrelsen tecknar föreningens finna. Styrelsen ska bemvndiga tva ledamöter att
gemensamt teckna föreningens firma,



§9 Ersiittningar och övriga kostnader
Respektive medlem svarar för lön och andra ersättningar fr de ledamöter som
representerar dem.

§10 Rikenskapsår och redovisning
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret,
Styrelsen har fr varle räkenskapsår att avge årsredovisning. som skall bestå av
resultaträkning. baiansräkning. förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse.

§11 Revision
Föreningens verksamhet revideras av en revisor från varje medlem.

§12 Stadgeindring
Andring av stadgarna beslutas av fZireningsstämman. Samråd skall innan eventuell
f&ändring sker göras med samrådsorganet för regionen och VästKom.

§13 Upplösning
Föreningen upplöses om föreningsstäminan så beslutar.

§14 Likvidation
Vid flireningens upplösning skall dess behållning, efter det att skulder betalats,
fördelas mellan medlemmarna i proportion till vad de erlagt i grundkostnader
enligt § 4 ovan.
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VästKoms framtida organisation

VästKoms styrelse för mandatperioden 2011 — 2014 har givit VästKoms kansli i uppdrag att
utreda VästKoms framtida funktion utifrån de erfarenheter som gjorts sedan 2001 då Väst
Kom bildades. Ansvariga för uppgiften är Västkoms ordffirande, vice ordförande och kansli
ets chef. Styrelsen har beslutat att extern part, utanför kommunalfrbundsorganisationen,
skall handha utredningen och lämna förslag p framtida organisation och uppgift.

Under juni tog kansliet fram en uppdragshandling utifrån styrelsebeslutet. där ett riktat upp
drag har givits till tre personer. Anders Ottensten. Public Partner, Jan Hallberg (m) och Pelle
Pellby (s)

I)essa tre har i enlighet med bilaga 12 angivit hur man hanterat uppdraget och utifrån detta
lämnat firs1ag på ett framtida VästKom och organisationens fortsatta uppdrag.

Förslag till beslut
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Utredning knng fraritiden för VåstKom

1 Bakgrund
Styrelsen för \ästKom, samverkansorganisarion för de fyra vastsvenska kornmunalförbunden,
har beslutat att dess framtid skall utredas. Bland de fragnr som skall belysas märks:

• Andamålet. \astkoms uppgift som parapivorganisation at att, dels underlätta samverkan
och samordning mellan kommuner, region och statlig förvaltning i det riva länet, dels att
svara för övergripande intressehevakning. Kvarstar detta behov och i sa fall i vilken om—
fattning

• Juridisk form. VastKom är i nuläget en ideell förening. r den organisationsformen
lämplig för ett ev. ändrat uppdrag

• Medlemskap. \astkom ägs av de fyra delregionala kommunalförbunden. De 49 kom
munerna i länet äger alltsa VästKom indirekt ja sitt kommunalförhund. r detta en bra
konstruktion da VästKoms arbete i stort har direkt pavekan pa den enskilda kommunen
och marginell effekt för kommunalförbundet

• Styrelsen. Ledamöterna i styrelsen utses utifran funktion som presidieledamot i resp.
kommunalförbund. r detta en ändamalsenlig princip Bör styrelsen utökas till 16 leda
möter för att fa en personlig koppling till BHI:s kommunala representation

• Föreningsstämma. Med nuvarande stvrelserepresentation, där sti relsens sammansätt
ning är given pa förhand, far föreningsstämrnan en jämförelsevis underordnad karaktär
och sammanträder endast vart ärde ar och med endast fyra ombud, en fran vardera
kommunalförbund. Behöver detta förändrasi

• Kansli. Kansliet har i nuläget endast en ordinarie anställd tjänsteman, direktören för
VästKorn. \ll administrativ service köps av Grvning \ard AB. F.tt vardbolag som, pa
samma sätt som VästKom, ägs av de fxra delregionala kommunalförbunden. Kansliet är
samlokaliserat med Grvnings kontor i Göteborg. Därutöver har Västkom i nuläget tva
projektansvanga, varav en är tillsvidareanställd pa \‘astKom och den andre köps av Fyr
bodals kommunalförbund. Om VästKoms arbetsuppgifter förändras, bör föt-slag tas fram
pa kansliets utformning avseende det nya uppdraget och den kompetens som behöver
krvteras.

2 Uppdrag
1 ppclraget att genomföra utredningen har gatt till Anders Ottensten. Public Partner. lill sitt för
fogande har Anders haft en politisk referensgrupp, bestaende av Pelle Pellby och Ian 1 Jallberg.

3 Genomforande
tredningen har genonitört i form :1\ gc’iiomläsning ax relex ant material, intervjuer med ett stort
mial berorda, samt lopande a srämninar mr d rc fr ‘ nruppen

01 ., 1).d O \ _i.t fh.L
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• Snrelserna ‘presidierna i kommunalförbunden
• 1 orbundsdirektorerna
• Reionsrvreisens ordtorandu
• Ledande tjänsteman inom regionen
• f’tt antal ledande förtroendevalda i kommunerna
• 1 ‘tt antal kommundirektorer
• Direktören vid ViistKom faktainsamhng

l nder utredningsridcn har jag aven rrffit den politiska ledningen for \astkoin id rya tillfällen.

4 Iakttagelser
1 de intervjuer som genomförts har framförts en mängd tankar, ideer och förslag kring \astkoms
framtid. Samtliga intervjuade har uttryckt sig 1 mx cket positiva ordalag angaende det \astkom
hittills uträttat inom ramen för sitt uppdrag. 1 tt uppdrag som i grova drag har omfattat:

• 1 {älso— och sjukvarden
• \aturbruksutbildningarna
• Trafik
• TT-samarbetet
• Lpphandlingar

Förrvdliganden av dessa otnraden finns i bifogat Poxver Point-material.

Beträffande framtiden blir bilden mer splittrad. Här arerges nagra axplock av vad som framkom
mit.

Argument Vilka säger det?
“Bihehall de uppdrag VästKom har idag” 1 princip samtliga
ggner\K och förbunden istället 4ioncnstala
Bygg ut VK till att samordna alla regionala Nagon enstaka
fragor
Effektivisera var mötesstruktur, för manga Flertalet

enaoaarenor
Vi behöver ett tydligare kommunalt perspektiv Flertalet
1 de övemripande un-ecklinosfrao-orna

-

Vi behöver ett mer proakiivt förhallningssärt i Flertalet
vara möten med ronen_____
Lrveckla förbundsdirekrdrernas roll som sam- llertaler
ordnare avgemensammafgor

-

5 Slutsatser och rekommendationer
Pa grundval av ad s m framkommit under x ara intervjuer. bedbmnmnar rmllamiiman med refe
rensgruppen. samt ax stamningsmoten med \ äsrKon politiska ledning, preentcrar jag här mitt
samlade forslar.
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51 VästKoms framtida uppdraa
Mitt förslag ar art \K:s framtida uppdrag vilar pa tre grundbuitar.

1. Hälso- och sjukvård vä1färd)
2. Regional utveckling och tillväxt

1 rnoi koppi in till eik’iml rsinioidmn md i hux ud’ ik ic.zionnn mn n tn pi ert
mellankommunalt plan

5.2 Kluster 1 HäIso och sjukvård (vdlfärd)
Dagens samordning av ha•S() och sjukvärdsfrågorna, gemensamma för samtliga 49 kommuner,
har 1 huvudsak omfattat följande omriiden:

• Hälso— och sjukvårdsavtalet som reglerar huvudmannens ansvar för vård till medborgarna
• “Framtidens sjukvård” VGR:s egen vision 2025
• Psykiatriöverenskommelsen om samverkan och ansvar, dels för vuxna, dels barn och unga

“VästBus”
• Gemensam handbok avseende hjälpmedelsansvaret
• Implemenrering av nationella riktlinjer
• “Program för en God Socialtjänst” (Avtal staten-SKL)

Detta uppdrag, som till stora delar utgar från ett partsförhällande mellan regionen och kommu
nerna, bör kvarstå. Under senare tid har även andra frågor och perspektiv tillkommit, som fram
tida uppdrag bör omfatta. Det handlar då om att utifrån de demografiska utmaningar som blir allt
tydligare, utveckla ert gemensamt medborgarfokus. Samsvn, istället för partsförhallanden, blir här
avgörande för hur såväl arbetet med vårdkedjan som den tekniska utvecklingen kan bidra till en
langsiktigt god utveckling av den samlade hälso- och sjukvården samt kommunernas omvardnad.

För arbetet med detta kluster hör kansliet bemannas med en handläggare. Viktigt här är även att
använda redan existerande professionella nätverk som finns i kommunerna och kommunalför
bunden som en resurs. Mellan VästKoms handläggare och de olika närverken sker gemensamma
heredningar av de frågor som skall föras till styrelsen.

&3 Kiuster 2 Region& utveckii.ng och tNiväxt
Det kluster som här föreslås är nytt. Plattformen för det utgörs av Västra Götalandsregionens
vision “Det goda livet” och syftet med det är att vid behov finna gemensamma kommunala pe1-
spektiv.

\islonen “Det goda livet” innehaller fem fokusomraden som ska priorireras 1 ett
långsiktigt arbete för att stärka utvecklingen i Västra Götaland. 1 samtliga områden
ingår hållbarhetsperspektivet och de fyra generella perspektiven.

Fem fokusområden
• Ett livskraftigt och hallbart näringsliv
• Ledande i kompetens och kunskapsutvccklmg
• Tnfrasrruktur och kommunikationer mcd hog standard
• 1 n ledande kulturregion
• En 2d hälsa
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Fvra perspektiv
• I)en enicnsainma regionen

• Jamstälidhet
• Integration
• Internationahsermg

En naturlig utgångspunkt för samtliga dessa frågor är att de bör hanteras på den mest effektiva
nivån. Den enskilda kommunen, delregionen eller, där så är mest effektivt, regionen.

1 frågor där kommunerna har behov av att utveckla gemensamma standpunkter, bör \‘åstKom
kunna användas. Inte för att samordning i si självt är malet, utan för att kunna möta behovet av
samordning och samsvn. Ett sadant arbetssätt bor ocksa kunna medverka till mer av proakuvitet 1
arbetet. Allt 1 akt och mening att kunna bidra till en agenda i mötet med VGR som berör alla,
flera, eller i vart fall minst två kommuner.

VästKom bör även kunna utvecklas till ert forum för att mer övergripande kunna främja de
kommunala perspektiven.

För arbetet med detta kluster bör kanslier bemannas med en chef/handläggare. Viktigt här är
även att använda redan existerande professionella nätverk som tinns i kommunerna och kommu
nalförbunden som en resurs. Mellan VästKoms handläggare och de olika nätverken sker gemen
samma beredningar av de frågor som skall föras till styrelsen.
Här kommer de fyra förbundsdirektörerna att spela en viktig roll.

&4 Kftjster 3 Qvrjaa frägor av verksam hetskaraktär
Det tredje kluster som förslas ii r ett redan existerande. Det bestar av ett antal verksamhetsområ
den, där kommunerna samverkar med regionen. De omraden som här berörs är i huvudsak föl
jande:

• Naturbruksutbildningarna
• Kollektivtrafiken
• IT-samarbetet
• Epphandlingar

Ansvaret för kollektivtrafiken överförs i sin helhet till regionen den 1jan 2012. Som en följd av
detta kommer någon form av regionala samråd med kommunerna att införas, Här pekas på möj
ligheten att använda VästKom som kommunernas organ i dessa frågor.

Beträffande IT/E-förvaltnm tinns idag tva spar. Ett som sker i samverkan med regionen med
koppling till hälso— och sjukvardsfrågorna och ett som mer direkt berör kommunernas egen verk
samhet. i mina samtal med kommunföretradare har jag noterat en stark frrvänran att VasrKom
ska ha en tydlig samordnarroll av det kommunala perspektivet i båda dessa spår.

1 övrigt bör stor öppenhet finnas för att över tid kunna anpassa området efter ev. förändrade
behov.
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Viktigt att betona inom detta omrade är ett okande behov för de statliga
mx ndigbeterna av en tydlig mottagare av fragor och uppgifter pa länsniva. Det kan gälla socialsu -

relsen. trafikverket eller andra myndigheter. \ästKorn blir här en naturlig part. hade som tnotta—
gare och förmedlare, men även när det giller att hiivda det kommunala sjiilvstvret.

1 vissa fragor förekommer ä. en ren me[lankommunal samverkan. Sannolikt kommer behovet av
sadan samverkan att öka. VästKom kan da vara ett lämpligt torum för att kanalisera dessa behov.

\rbetet med detta klustcr sker genom en av de tva resurser som angivits ovan. Viktigt här är även
att an ända redan existerande professionella nätverk som finns i kommunerna och kommunal-
förbunden som en resurs.

6 Arbetsformerlstyrelsens arbete
Flertalet förtroendevalda har vid intervjuerna utr ckt ett behov av effektivare mötesformer.
Mitt förslag är att VästKoms framtida styrelse skall kunna effektivisera sitt arbete genom att han
tera samtliga tre Iduster samtidigt och samlat. Beho et av ett arbetsutskott, av beredande natur, är
svart att bedöma exakt. Fragan bör dock diskuteras.
1 och med stvrelsens nagot utr idgade uppdrag, blir väl fungerande bercdmngsprocesser av (ier
hört stor betydelse. Handlingar som tas fram, bör vara flirdigarbetade genom nätverken och före
dragningar under sammanträden bör vara koncisa och tidssatta.

För att ytterligare kunna bidra till ökad effektivitet bör en dialog med VGR inledas om hur fram
tida gemensamma mötesformer skall utformas.

Su relsen föreslas bli utökad till 16 stycken fran dagens tolv. Detta för att kunna spegla den repre
sentation som redan i dag fmns i samverkansstrukturerna.

7 Övriga frägor

7 Ekooiii
VästKoms grundfinansiering utgar ifran att kommunerna, via kommunalförbunden, avsätter 2
kr per invanare och ar. Detta inbringar ca 3,2 mkr/ar.

\vser finansiering av 2,5 tjänst samt kringkosmader.
• 1000 0 Chef för kansliet
• 1000 u handläggare sociala fragot
• 50° admimstrativt stöd samordning med (irvning Vard \B förutsätts)

För IT—samarbetet erhaller \istKom 6 kr: mv ar fran \XR. iDel av arlig finan’ie1i transaktion
fran VGR till kommunerna avseende icke skatreväxiad ersättning, totalt 24 kr in ar,
Detta finansierar fullt ur 11 -samarbetet ch en hel del kostnader därun ;ver.

Statliga stimulansmedel
VästKom admmistrerar kommungemensamma statliga medel. Ibland med anställd länssamordna
re under projektnden.

Har föreslas ingen förändring eftersoir forelagcn struktur inn ms inom denna finansicrmgsmo
dcli
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For övriga stiillda fragor föreslas inte nagon torandrmt av strukrurell art. Detta a ser frag )rna:
• Juridisk form-ideell förening

Medlemskap de fra kommunalförbunden
Föreningsstämma ett ombud per kommunalförbund
Kansliet chef, en handlaggare samt administranvr stöd, s m f )t närvarande sker via Gr
nmg \ ard B.

8 Avslutande refJekton
Ftöver den lagda utredningen med dess olika förslag, avslutar jag mitt PM med nagra reflektio
ner. Förutsattningarna för regionens aktörer är i ständig utveckling och förändring. “Det goda
livet” skapas inte pa en arena eller en niva, Behovet av utvidgade arbetsmarknadsregioner blir
alltmer en viktig uppgift. Ibland kommer regionen och kommunerna att vara medspelare, ibland
parter. Ibland kommer kommunalförbunden att kunna agera pa egen hand för sin geografi,
ibland samordnas alla förbunden för ett gemensamt agerande. Sannolikt kommer gränserna me]
lan delregionerna att bli mer flytande, men pa olika sätt i olika fragor.
Oa sett vilket bör VästKom ha förutsättningar att även bli en arena för idéskapande och inspira
tion för det kommunala perspektivet i den regionala utvecklingen. Möjligen skapar detta i sa fall
en plattform att utveckla en delvis ny roll: “regionala lokalpolitiker”.

9 Skiss över föreslagen struktur
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