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Mötet öppnas
Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat
Soz

Valavjusterande
Styrelsen beslutar att utse Jonas Ransgård att justera dagens protokoll
So¡

Nytt Samverkansavtal Naturbruksutbildning med VG R
Föredragande : Thomas J ungbeck
Styrelsen har vid sitt sammanträde den 14 november zorT beslutat att ställa sig
bakom de grundprinciper som ett framarbetat förslag till samverkansavtal innehåller. Det som kvarstod då var att reglera hur kommunernas insyn i en gemensam
lednings- och styrningsmodell ska se ut samt att reglera hur verksamhetens ekonomi och finansiering ska utformas för att uppnå öppenhet och transparens. Detta
är nu utarbetat av två partssammansatta arbetsgrupper och redovisas som två bilagor til I Samverkansavtalet.
Yttranden: Tomas Johansson, Martin Carling, Ulf Olsson.
Styrelsen beslutar att, under förutsättning att Samrådsorganet SRO beslutar att
rekommendera huvudmännen enligt nedanstående förslag, rekommendera kommunalförbunden besl uta att rekommendera sina medlemskommuner besluta

attträffa Samverkansavtal Naturbruksutbildning med Västra Götalandsregionen
enligt bilagda förslag till avtal med bilagor att gälla från och med zorg-or-or och
till och med zozz-rz-3r samt
att säga upp nuvarande Samverkansavtal Naturbruksutbildning till att upphöra den
rjanuari zorg och som då ersätts av ovanstående avtal.
Styrelsen noterar att VGR och VästKom har kommit överens om en förkortad uppsägningstid av nuvarande samverkansavtal. Uppsägningstiden har minskats från
tolv månader till åtta månader innebärande att nuvarande avtal måste sägas upp
senast den 3o april zor8.
Styrelsen noterar också att det nya förslaget till Samverkansavtal med bilagor
bygger på att alla 49 kommuner i Västra Götaland fattar beslut om att träffa avtal
enligt förslaget
So+

Arbetet med en ny överenskommelse med VGR om samverkan vid in- och ut'
skrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Föredragande : Thomas Jungbeck
Justerande sign

%

VästKom

PROTOKOLL

J

Sa m ma nträdesdatum

zorS-oz-r3

Styrelsen

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller
från r januari zor8.l Västra Götaland finns en överenskommelse som reglerar betalningsansvaret under en kortare tid, från r januari zorS till z4 september zorS då
zor7 ârs regler för kommunernas betalansvar gäller även under denna tid. Det innebär att hantering sker helt i enlighet med zo:rT ârs rutiner och med samma belopp. Arbetet med att förankra en ny ekonomisk modell för reglering av betalningsansvaret pågår och återkommer i form av ett förslag till överenskommelse
mellan huvudmännen till SRO i mars.
ln- och utskrivningsprocessen regleras i en Riktlinje som också har uppdaterats från
föregående beslutsomgång. Riktlinjen ligger också till grund för utveckling av en
gemensam lT-tjänst inom den s.k. SAMSA-förvaltningen, som kan stödja den gemensamma vårdplaneringsprocessen. Detta arbete måste ges tillräcklig tid för utveckling av tjänsten. En deadline för beställning av att utveckla ny lT-tjänst är 3r
mars zor8 om färdigtidpunkt ska vara z4 september zor8.

Under hösten zo:rT har ett förslag till överenskommelse och riktlinje varit ute på
remiss hos huvudmännen. Remissvaren innehöll kritik av olika slag. I dagsläget pågår därtör nu ett arbete som har som mål att få till stånd ett nytt förslag med konsekvenser som båda huvudmännen kan acceptera, både vad gäller rutiner och ekonomi. Om en överenskommelse inte kan träffas kommer lagens regler om kommunernas betalansvar att träda i kraft, vil ket inte är till kommunernas fördel.
SRO kommer redan den zz februari zorS att diskutera vilka alternativ som står till
buds och som huvudmännen kan acceptera. Om SRO kan enas om ett förslag bör
detta skickas ut på en snabbremiss till huvudmännen. Tanken är sedan att SRO ska
kunna fatta beslut om med en rekommendation till huvudmännen i slutet av mars
månad zor8.
Jonas Ransgård anför att om man ska ifrån den modell som tidigare har varit ute på

remiss så måste ett nytt förslag också remitteras ut till kommunerna. Om tiden
inte medger detta får nuvarande tillfälliga lösning förlängas så att tid skapas för
förnyad remissomgång. Den alternativa betalmodellen som övervägs, Skånemodellen, är en försämring för kommunerna jämfört med remissförslaget. Ett nytt
förslag måste också vara tydligt och klart med en konsekvensbeskrivning.

Mattias Josefsson tar upp frågan om VGR:s roll i utskrivningsprocessen då det inte
sällan händer att primärvården inte hänger med i vårdplaneringsarbetet och därmed försenar hemtagningen av patienterna.
Om detta sker regelbundet måste sådan avvikelse från rutinerna rapporteras/ en
åtgärdsplan ska upprättas och tas upp mellan parterna. Eventuellt får frågan eskaleras ti I I de reg iona lt vård sa mverkan sorgan.
I

Styrelsen beslutar att lägga informationen om processen till handlingarna
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Avslutning
Ordförande tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet avslutat.
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