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VästKoms styrelse  
Jonas Ransgård   Katarina Jonsson   
Stefan Svensson   Ulf Eriksson 
Patrik Karlsson   Kjell Hedvall 
Johan Nyhus    Carina Gullberg 
Ulf Olsson    Clas-Åke Sörkvist 
Margareta Lövgren   Henrik Sundström 
Eva Johansson   Paul Åkerlund 
Mattias Josefsson   Martin  Carling  
 

Följande personer inbjuds som adjungerade till sammanträdet då de väntas tillträda som 
styrelseledamöter vid föreningsstämman den 28 april 2015: 

Anneli Hulthén, GR 
Paula Örn, GR 
Ingemar Samuelsson, Fyrbodal 
Liselotte Broberg, Fyrbodal 
Conny Johansson, Skaraborg 
Peter Lindroth, Skaraborg 
Crister Persson, Boråsregionen Sjuhärad 

KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE 
 

Tid: Tisdagen den 3 mars 2015, kl. 09.15-10.30.  

Plats: Residenset, Vänersborg, lokal Biosalongen. 

 

Agenda: 

1. Mötet öppnas 
2. Val av justerande. 
3. Kort presentationsrunda. 
4. Årsbokslut 2014 för VästKom.  

Handlingar: 
Tjänsteutlåtande i Bilaga 1. 
Årsbokslut 

5. Budget 2015 för VästKom. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande i Bilaga 2. 
Budget 2015 för VästKom 

6. Avtal med VGR om samarbete kring försörjning av personliga hjälpmedel. 
Handlingar: 
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Tjänsteutlåtande i Bilaga 3. 
Gemensamt tjänsteutlåtande till Samrådsorganet 
Förslag till avtal med VGR om samarbete för försörjning av personliga hjälpmedel. 

7. Avtalsmall för IVPA i Västra Götaland (I Väntan På Ambulans). 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande i Bilaga 4. 
Gemensamt tjänsteutlåtande till Samrådsorganet 
Rapport 
Avtalsmall 
Ersättningsbilaga 

8. Process för översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet med VGR. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande i Bilaga 5. 
Gemensamt tjänsteutlåtande med VGR. 

9. Redovisning till SKL av prioritering av regionalt utvecklingsarbete 2015 i Västra 
Götaland. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande i Bilaga 6. 
Redovisningsunderlag till SKL. 

10. Fastställande av avgift 2015 för hemsjukvård och hemtjänst i annan kommun. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande i Bilaga 7. 
Handling ”Ersättning 2015 för hemsjukvård i annan kommun” 
Handling ”Ersättning 2015 för hemtjänst i annan kommun” 

11. Bestämmelser för kontroll av ekonomiska transaktioner i VästKom. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande i Bilaga 8. 
Bestämmelser för ekonomiska transaktioner i VästKom. 

12. Attestantförteckning för VästKom. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande i Bilaga 9. 
Attestantförteckning 

13. Delegationsordning för VästKom. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande i Bilaga 10. 
Delegationsordning 

14. Ändringar i VästKoms stadgar. 
Handlingar: 
Tjänsteutlåtande i Bilaga 11. 
Förslag till ändringar i stadgar. 

15. Ärenden till dagens möte med BHU kl. 10.30. Se särskild kallelse. 
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16. Övrigt 

Var god anmäl eventuellt förhinder till Thomas Jungbeck. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jonas Ransgård  /Thomas Jungbeck 
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Årsbokslut 2014 för VästKom 
Kansliet har tillsammans med Grynings ekonom och revisorerna tagit fram ett underlag för 
årsbokslutet. Revisorerna gör ett grundarbete med kontroller och genomgångar av 
underlaget. Styrelsen behandlar därefter förslaget till årsbokslut och överlämnar sedan 
formellt bokslutet till revisorerna och föreningsstämman för behandling.  

Bokslutet redovisar ett positivt resultat för 2014. Samtliga projekt som fortsätter över 
årsskiftet har balanserats, ”nollats”, för 2014 och överförs till 2015.  

Intäkterna från kapital uppgår till ca 399 000 kr. Dessa består av ränteintäkter på likvida 
medel med 346 000 kr samt återföring av en periodiseringsfond från 2009 på 53 000 kr.  

Av överskottet föreslås en avsättning på 98 100 kr görs till en ny periodiseringsfond. Utöver 
detta tillkommer beskattning av kapitalintäkterna. Sammantaget blir överskottet               
217 646 kr som föreslås läggas till föreningens egna kapital. 

 

Arbetsutskottet förslag till beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslutet 2014 för VästKom enligt bilaga samt 

att överlämna bokslutet till revisorerna och föreningsstämman för behandling. 
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VästKom

Årsboksl ut zot 4

För VästKom

Västsvenska Kommu nalförbundens samorgan isation

Organ isationsn umme r 8585or-2o84

Styrelsen för VästKom avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret

2Ot 4- Ot- Ot- - 2Ot 4- t2 -31-.
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Årsbokslutet behandlas av styrelsen den 3 mars 2015



Förva ltn in gsberättelse zor4

VästKom är en ideell förening som har bildats av de fyra kommunalförbunden i

Boråsre g ionen Sj u hä rad, Fyrboda l, Göte borgsreg ion en sa mt S karaborg.

Kommunalförbunden har tillsammans länets alla 49 kommuner som medlemmar

Styrning och ledning
Föreningsstämman är VästKom högst beslutande organ och sammanträder en gång var

fjärde år; året efter det varit allmänna val. Det innebär att styrelsen väljs för en hel

mandatperiod vid stämman. Nästa föreningsstämma hålls den z8 april zor5.

VästKom har en styrelse med 16 ledamöter därvarje kommunalförbund har utsett fyra

ledamöter vardera. De 16 ledamöterna utgör också kommunalförbundens ledamöter i det
med Västra Götalandsregionen gemensamma samverkansorganet BHU, Beredningen för
Hållbar Utveckling.

Styrelsen har under zor4 haft sex styrelsemöten. Dessa har tidsmässigt koordinerats med

de sammanträden som BH U har vilket har inneburit en stor effektivisering samt gett en bra

möjlighet för kommunföreträdarna att förbereda sig i de viktiga regionutvecklings-

frågorna.

Viktiga händels er 2er,4

välfärd
2cl1.4var ett händelserikt år som på många sätt kom att handla om formande av området

socialtjänst och hälso- och sjukvård inom ramen för VästKoms nya ledning och

organisation. Uppdrag, roll, mandat och struktur har på många sätt varit genomgående

ämnen inom området.

lnformationen på VästKoms hemsida har utvecklats för att idag vara strukturerad, aktuell

och tillgänglig. Regelbunden översyn görs av innehållet och utveckling av webbstruktur för
bästa tän kbara tillgän gliggörande.

Hjä lpmedelsförsörjning i Västra Götaland

Nuvarande avtal om försörjning av personliga hjälpmedel för patienter i kommun och

region upphör den r oktober zor5 och arbetet kring hur formerna för ett nytt
samarbetsavtal kan och ska utformas har tagit mycket av VästKoms resurser i anspråk

under året. Samtliga kommuner lämnade i somras uppdrag till VästKom att, med stöd av

EU-direktiv och utan föregående upphandling, utarbeta ett samarbetsavtal med VGR om

försörjning av personliga hjälpmedel. En projektorganisation har omhändertagit uppdraget

och arbetat med högt tempo under hösten. Ett förslag till samarbetsavtal kommer under

februari zor5 att överlämnas till samverkansorganisationen för ställningstagande och

rekommendation om beslut till kommunerna.
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Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel är regelverket som huvudmännen har
att förhålla sig till vid förskrivning. Handboken har under året reviderats, remissbehandlats
och beretts inom ramen för samverkansorganisationen for hjälpmedel. Den nya handboken
beräknas träda ikraft den r maj zor5.

Utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan VGK och VGR (L¡SA)

En utvärdering av strukturerna för samverkan mellan kommunkollektivet och VGR har
genomförts under året. Rapporten presenterades under hösten och den visar att
samverkansstrukturen är nödvändig men svårgripbar. Arbetet med analys av rappoften och

beredning har påbörjats för att under våren zor5 leda fram till beslut om förändringar som
säkrar tillit och förtroende i samverkansarbetet lokalt, delregionalt och regionalt.

Parallellt med denna utvärdering har ett förslag till kommunikationsplan, med tillhörande
förslag på aktiviteter, utarbetats för samverkansarbetet mellan VGR och VGK. Rappofterna
återfinns på VästKoms hemsida.

Läkemedelshantering

Under zor3 gjorde VGR upphandling av ny DOS-leverantör. Effekten av detta orsakade
stora konsekvenser för kommunerna då tjänsten långt ifrån levde upp till tidigare standard.
Under zor4 har VGR inlett arbetet med en ny upphandling av ny DOS-leverantör där
VästKom och representanter från kommunalförbunden deltog mycket nära för att på så

sätt säkra det kommunala gränssnittet. Vidare har VästKom inlett dialog med VGR om ökad
styrning för tillämpning av PASCAL, ordinationsverktyg för alla patienter med DOS.

IVPA-avtal, (lVäntan På Ambulans) mellan ambulanssjukvården och
räddningstjänsterna

Detta uppdrag från Samrådsorganet (SRO) leds av VästKom och VGR gemensamt. En

arbetsgrupp har under året tagit fram ett förslag till IVPA-avtal, mall för ekonomisk
beräkning samt en rapport som ringar in IVPA utifrån föreskriften samt behoven i Västra
Götaland. Ett förslag till avtal kommer under februari zor5 att överlämnas till
samverkansorganisationen för ställningstagande och rekommendation om tillämpning.

SoclTé

Kommunernas verksamhetsutveckling med stöd av lT kräver att kommunalförbunden och

VästKom tillsammans skapar formerna för dialog kring verksamhetsutveckling och lT.
Ledningsgruppen VGK har beslutat att detta ska ske inom ramen för SoclTé. Gruppen
SoclTé har träffats tre tillfällen och en uppdragshandling har tagits fram.

Kunskapsstöd för god palliativ vård

Detta uppdrag har letts av VästKom och VGR sedan zorz då det nationella kunskapsstödet
för god palliativ vård publicerades av Socialstyrelsen. Behovet av kunskap och utbildning
inom området är stort bedöms kosta r5o mnkr för Västra Götaland. VGR och VästKom
utreder och arbetar på en lösning med eLearning som på ett kostnadseffektivt och effektivt
sätt kan förse 5o ooo medarbetare med utbildning i enlighet med kunskapsstödet for god
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palliativ vård. Denna del av uppdraget bedöms slutföras under senare delen av 2015.

Utvärdering av nuvarande avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGR

och VGK

Nuvarande avtal gäller sedan r april zorz och sträcker sig fram till den 30 mars zo16. Enligt

avtalet ska utvärdering av avtal samt insamling av synpunkter från huvudmännen ske minst

r8 månader före avtalets upphörande. Uppdraget leds av VästKom tillsammans med VGR

och huvudmännen har under hösten haft möjlighet att komma med synpunkter. Dessa har

värderats i samverkan och kommer under 2015 att ligga till grund för överläggningar kring

innehållet iett kommande avtal mellan huvudmännen.

Skrivelser från VästKom

VästKom har på uppdrag av kommunalförbunden/ kommunerna skickat skrivelser enligt
nedan.

o Förfrågan till SKL om Prismodellför hemtjänst i annan kommun än hemkommunen
o Skrivelse till VGR om lJtförande av ADL-utredningarför intyg isamband med

biståndsbedömning LSS för personer utan kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar
o Skrivelse till VGR omTillämpning ochföljsamhettillöverenskomna rutinerför

bedömning om vård kan utföras som egenvård
o Skrivelse till Polisen i Västra Götaland om Samverkan mellan Polismyndigheten och

kommunerna vid begäran om handräckning enligt bestämmelserna i LVU och LVM

Nätverk

VästKom ansvarar för samordning av nätverket Socialhandläggare VGK. Nätverket har

träffats en gång per månad med undantag för juli månad. Deltagandet har varit gott och

engagemanget kring länsgemensamma frågor har varit stoft.

Kommande utmaningar

Under zor5 kommer arbete med riktlinjer, avtal och överenskommelser med VGR att prägla

VästKoms uppdrag inom området socialtjänst och hälso- och sjukvård. Dessutom ska det
aktiviteter och uppdrag som igångsatts under zor4 omhändertas. Legitimiteten för
VästKoms rekommendationer och ställningstaganden är hö9. Detta kräver en hög grad av

engagemang i uppdragen. Utmaningen består dels av att vara part i överläggningar och dels

av att det krävs ett gediget förankrings- och kommunikationsarbete med kommunerna och

kommunalförbunden.

Ett nytt avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan VGR och VGK (Hälso- och

sjukvårdsavtalet) ska förhandlas och beslutas. Detta arbete ska ske parallellt med

framtagandet av en ny överenskommelse om samordning och samverkan för personer med

psykisk funktionsnedsättning och/eller missbrukiberoende. Dessutom behöver samtliga

överenskommelser och riktlinjer mellan VGR och VGK kopplat till ett nytt Hälso- och

sjukvårdsavtal ses över utifrån lagar, föreskrifter, tillämpning etc.
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Det nya samarbetsavtalet för försörjning av personliga hjälpmedel ska träda i kraft från den

r oktober zor5. Före avtalsstart ska en rad utvecklingsfrågor omhändertas och säkerställa
att avtalet lever upp till samtliga krav före igångsättandet. Detta arbete kommer att ske i

nära samverkan med VGR och den samarbetsorganisation som finns för hjälpmedelsfrågor.

Utvärderingen kring strukturerna för samverkan mellan VGR och VGK inom välfärds-
området kommertroligen att leda fram tillförändringar i samverkansstrukturen. Målet att
öka tilliten och förtroendet i det länsgemensamma arbetet kommer kräva dialog med
huvudmännen och breda informationsinsatser. Uppdraget kan även komma att innebära ett
utökat länsuppdrag kring området barn- och unga.

En diskussion om VästKoms möjligheter och resurser att klara av ovanstående uppdrag
måste till. En förstärkning behövs för att nå framgång och kvalitet i arbetet.

L än ss am o rdni n g av öve re n sko m m e lse r m e llan 5 K L och soci alde p arte m e ntet
VästKoms uppdrag kring en evidensbaserad praktik handlar om att, i berörda delar
tillsammans med Västra Götalandsregionen, samordna de länsgemensamma delarna i

utvecklingen av en kunskapsbaserad vård och omsorg. VästKom koordinerar och hanterar
frågorna med fokus på kommunkollektivets behov och förutsättningar. Detta sker genom
proaktiv samverkan med bl.a. kommunalförbunden, FoU-enheter, VGR, närvårdsområdena,
lärosäten och övriga aktörer i länet, t.ex. Länsstyrelsen.

Viktiga händelser under året

Under zo:.4har arbetet följt överenskommelserna inom områdena evidensbaserad praktik
för god kvalitet i socialtjänsten, sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
samt riktade insatser inom området psykisk ohälsa och missbruks- och beroendeområdet
(KtP). För äldreområdet har zor4 varit sista året vilket gjort att fokus varit på implemen-
tering, fortsatt arbete i enlighet med de nationella målen och länets regionala handlings-
plan samt förankring av utvecklingsledarnas arbete i länets egna strukturer på delregional
nivå. Aven för missbruksområdet har zor4 varit ett år för avslut. I länet har aktiviteter för att
stödja ett förbättrat barn- och föräldraperspektiv i missbruks- och beroendevården
genomförts.

Under året har länet mottagit en remiss från Socialstyrelsen av reviderade nationella
riktlinjer på missbruks- och beroendeområdet och därför genomfört en länsgemensam
remisskonferens. Undet 2or5 presenteras riktlinjerna isin slutliga version vilket kommer att
innebära utmaningar i implementeringsarbetetför länets kommuner. På missbruksområdet
har även ett kartläggningsarbete genomförts tillsammans med VGR och polismyndigheten
med fokus på personer som omhändertas för berusning, s.k. LOB, Syftet är att öka den
medicinska säkerheten och förbättra omvårdnaden av personer. Arbetet sker med stöd av
statliga medel under en treårsperiod.

Ett länsgemensamt arbete kring lagens krav på Samordnad individuell plan (SlP) har
genomförts och där uppdraget är att ta fram en länsgemensam riktlinje och mall till stöd för
samtliga huvudmän. Detta arbete kommer att presenteras i inledningen av 2015.
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Kommande utmaningar:

Höstens turbulens i regeringen och budgetarbetet har i stora delar påverkat arbetet på

statlig nivå och de överenskommelser som SKL under flera år har arbetat för. De statliga
satsningarna och formen för överenskommelsen zor5 är förändrat. I länet pågår emellertid
utvecklingsarbeten inom flera områden som kräver foftsatt stöd och samordning av de

länsgemensamma delarna. För länets del har det under zor4 fattats beslut om fortsatt
länssamordning under zor5 oberoende av statliga överenskommelser. Länssamordnarens
uppdrag blir under zor5 företrädesvis kopplat till arbetet att ta fram en ny avsiktsförklaring
för detfortsatta samverkansarbetet på länsnivå men också att stödja processen mellan
kommunalförbunden att besluta om långsiktiga mål och åtaganden till stöd för
kommunerna och evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Beslut kring detta ska fattas
under zor5. Arbetet för en stark samverkan mellan kommunalförbunden och FoU-

enheterna för att gagna den kommunala kunskapsutvecklingen är prioriterat.
Ställningstaganden för huvudmännens långsiktiga åtagande behöver ske isamklang med
genomförd utvärdering, dess resultat och förslag på insatser. Vidare behöver
kommunikativa insatser att genomföras som stödjer denna process och som stödjer
samverkan. Ytterligare prioriterade insatser är att stärka kommunernas och regionens
utveckl in gsa rbete med stä rkt bru ka rmedverka n.

Verksamhetsutveckling med stöd av lT

lnom området verksamhetsutveckling med stöd av lT har VästKom samordnat dialogen

med SKL och VGR med flera sedan zoo8. VästKom agerar även sammanhållande

utvecklingsaktör för länets kommuner genom det kommungemensamma arbetet för
verksamhetsutveckling med stöd av lT. Under zor4 finansierades länssamordnaren på

VästKom tillsammans med åtta eSamordnare;två eSamordnare på vartdera

kommunalförbund. eSamordnarna arbetar på uppdrag av den länsgemensamma

styrgruppen "strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av lT (SSVIT)",

med den länsgemensamma handlingsplanen som grund. Organisationen finansieras med

ett kommunbidrag motsvarande 6 kronor per innevånare. Finansieringen kompletteras med

statliga stimulansmedel för eHälsa.

Samverkansorganisationen bygger på kommunalförbundens nätverk med

kommunrepresentanter. Styrgrupp och beredningsgruppen "arkitekturledningsgruppen
(ALVG)" bemannas med delregionalt utsedda kommunchefer och kontaktpersoner för
verksamhetsutveckling med stöd av lT.

Kommunerna i Västra Götaland(VGK) och Västra Götalandsregionen (VGR) har tillsammans

ett antal gemensamma tekniska lösningar. Dessa förvaltas genom den gemensamma

"GITS-funktionen". Till de tekniska lösningarna finns ett antal utvecklingsfrågor som

hanteras i den med VGR gemensamma styrgruppen "Styrgrupp lT iVäst (SlTlV)". VGK:s

representanter i SITIV:s består av företrädare från kommunernas egen styrgrupp, SSVIT.

Viktíga händelser under ãret.
Då kommunerna i Iänet har önskat att samverkansorganisationen ska ta ansvar för fler
digitaliseringsområden än socialtjänst/hälsoområdet så har kommunalförbunden fått
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möjlighet att finansiera ytterligare en eSamordnare per kommunalförbund' Tidigare har

endast en eSamordnare finansierats, i huvudsak via statliga stimulansmedel för eHälsa.

lnom område eHälsa har cirka 5o projekt och införanden genomföts. Finansiering av lokalt

genomförande har skett via statliga stimulansbidrag. Kommunalförbunden och VästKom

har ansvarat för vardera ett insatsområde. För VästKoms del har ansvaret varit Nationell

patient översikt (NPö). Under zor4 har zo kommuner anslutit sig till och utbildat sin

personal i att använda NPO.

lnom eSamhället har stöd till deltagande i utbildningar, nätverk och arbetsgrupper för bland

annat kravspecifikation till upphandling erbjudits. Områdena eTjänster, eFörvaltning och

eArkiv har engagerat mest. Området eArkiv sticker särskilt ut.

Som ett underlag för att bland annat belysa ökade möjligheter till samverkan har en

kartläggning av kommunernas tekniska miljöer, med fokus på de system som

verksamheterna använder, genomförts. Underlaget visar på stora likheter mellan

kommunerna. Likheterna återfinns dock inte alltid med grannkommunen. I ett

länsperspektiv, eller för mindre grupper av kommuner, finns goda förutsättningar för

exempelvis gemensamma upphandlingar, avtal eller verksamheter' Denna typ av

samverkan framhålls nationellt som en förutsättning och framgångsfaktor för våra

kommuner framöver.

Som en del i att föra dialog och sprida lärdomar arrangeras konferenser och seminarier'

Under året har bland annat följande arrangerats: Spridningskonferens eHälsa,

lnformationssäkerhet och Nationell Patient Översikt (NPO), eFörvaltningsdagar samt

öppen data. Hittills har det mer etablerade eHälsoområdet som tillsammans med eArkiv

varit de som intresserat flest kommunföreträdare. Deltagandet har varit cirka roo personer

per tillfälle vilket i genomsnitt motsvarar cirka 2 personer per kommun.

Kommande utmaningar
I de satsningar som görs finns stoft behov av dialog bland sakkunniga och anställda. En

intern dialog i varje organisation är en förutsättning för framgån9. Under zor5 behövs

bättre förutsättningar skapas för denna lokala dialog, exempelvis via mer målgrupps-

anpassad information men också via besök i kommunernas ledningsgrupper m'm'

VästKoms hemsida används idag som primär kommunikationskanal' För att skapa

ytterligare närvaro, förståelse och delaktighet behöver vi förbättra vår information och i

större grad målgruppsanpassa informationen.

O rg an isatio n och stY rn i n g

Under kommande år är det nödvändigt att göra en översyn av hur organiseringen ska

utformas för att på bästa sätt stödja uppsatta mål'

7



Ett uppdaterat förslag på visionsdokument har tagits fram. En viktig förutsättning är att

detta förankras samt att samarbetet byggs långsiktigt utifrån kommunernas vilja och

engageman9.

lnom eHälsa har många projekt visat goda resultat under zor3 och 2o!4. En utmaning är att

dessa lärdomar tas omhand och sprids till övriga kommuners verksamhet som en del av den

ordinarie verksamheten och inte som särskilda projekt.

Hanteringen av hur kommunerna digitalt ska hantera sina handlingar på ett långsiktigt

hållbart sätt är en stor fråga i landet liksom för kommunerna i Västra Götaland. Ett

samarbete efterfrågas nu med Regionarkivet som ägs av VGR och Göteborgs stad. eArkiv är

en viktig fråga för zor5.

Västra Götalandsregionen ansvarar genom ett statligt initiativ för en regional Digital

Agenda. Hur den Digitala Agendan för Västra Götaland påverkar kommunerna behöver

klargöras under zor5.

Regional utveckling

Under zorz beslutade VästKoms styrelse att kommunalförbundens gemensamma arbete

med regionala utvecklingsfrågor skall samordnas iVästKom. I de fall som

kommunalförbunden ser ett behov av samordning ska detta ske inom VästKom. Det kan

handla om transportinfrastruktur, tillväxtfrågor, kompetensförsörjning m.m.

Under 2o:r3-2ot4 har åtgärder vidtagits för att öka kvaliteten i kommunalförbundens

beredning av ärenden till BHU samt dess presidium. Detta har inneburit att kommunsidan

kan vara mer proaktiv och förekommande i samarbetet med VGR i regionutvecklings-

arbetet.

Under zor4 har inga specifika frågor inom området regional utveckling formellt hanterats

av VästKom. Det sker en beredning av dessa frågor inför styrelsemöten samt BHU genom

den s.k. Västgruppen där VästKom medverkar. Under zor4 har arbetet med att utveckla det

gemensamma beredningsarbetet med VGR i de regionala utvecklingsfrågorna förbättrats

då Västgruppens arbetsformer har formulerats och tydliggjofts.

Administration

VästKom köper sina administrativa tjänster av Gryning Vård AB och under zor4 har avtalet

med Gryning omförhandlats. Avtalet omfattar både ekonomi- och personaladministrativa

tjänster. Eftersom Gryning fl¡tade till nya lokaler under året har övriga tjänster, såsom

lokalbokningsservice ffi.ffi., utgått och i den delen ersatts av ett avtal med GR.

Den ekonomiadministrativa strukturen som tidigare fanns för VästKom hade vissa brister

och vi har sedan r april 2014 en helt ny struktur ivårt ekonomisystem. Detta har påtagligt

ökad kvaliteten i redovisning och möjligheterna till informationsuttag liksom förbättrad

fakturahantering.

8



Ekonomiskt resultat

VästKom redovisar ett överskott på zr7 646 kr för zot4. Samtliga projekt och verksamheter

som har annan finansiering, läs statsbidrag och kommunbidrag, än medlemsavgifter och

som fortsätter över årsskifte! har balanserats över till zor5 och redovisas därmed som plus

minus noll.

Det angivna överskottet härrör sig från ränteintäkter på likvida medel med drygt 346 ooo kr

samt upplösning av en periodiseringsfond från zoog på 53 ooo kr. Vi föreslår också att en

avsättning till en ny periodiseringsfond görs med 98 roo kr. Avslutningsvis får vi betala skatt

på årets resultat med 64 788 kr.

Årets resultat blir därmed zq 646 kr som föreslås föras över i ny räkning och läggs till det

egna kapitalet som därmed uppgårtill 2 396 7o4kr'

9



VästKom
Org nr 858501-2084
Västsvenska kommunftirbundens samorganisation

Resultaträkning Not

Preliminära medlemsavgifter
Justerade medlemsavgifter
Öwiga intäkter
Verksamhetens intäkter

Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnader

Verksam hetens rörelseresultat

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

Årets resultat

)
4,

6

7

J

5

2014

3 226 684
0

40 439 822
43 666 506

-4 234 582
-39 443 439

-7 620
-43 68s 641

-19 135

346 723
-55

327 534

-45 100
-64 788

217 646

2013

3 197 402
-829 711

43 862280
46 229 970

-3 ts5 970
-43 074 000

0
-46229 970

656 184
-714

6ss 470

0

-48 370
-t37 878

469 222



VästKom
Org nr 858501-2084
Västsvenska kommunfü rbundens samorganisation

Balansräkning Not

Tìllgångør

Anläggningstillgå nga r

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgå ngar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Öwiga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapítal och skulder

Eget kapital
Balanserat resultat
Ä,rets resultat
Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Öwiga kortfristiga skulder
Skuld till medlemmama
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsftirbindelser

2014-12-31

34 016

34 016

0
438 388

I 450 274

34 085 783

35 974 44s

36 008 461

2013-12-31

0

403 077
66 123

34 498 949

34 968 1s0

34 968 150

1 709 836
469 222

2 119 0s9

223 000

2 210 160
29 307 010

829 711
219 209

32 566 091

34 968 rsO

Inga
Inga

0

0

2 179 059
217 646

2 396 704

268 100

I 148 374
27 383 097

0
4 812 185

33 343 656

36 008 461

Inga
Inga



VästKom
Org nr 858501-2084
Västsvenska kommunfìirbundens samorganisation

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens årsbokslut är upprättad i enlighet med Bokfiiringslagen'

Not 2 Medelantalet anställda
Medelantal anstÌillda har uppgått till f,ra personer

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Totala löner och ersättningar

Sociala kostnader (varav pensionskostnader 465 762)

Periodiseringsfond tax 2009
Periodiseringsfond tax 20 I 4

Periodiseringsfond tax 20 I 5

Not 7 Skatt
Årets aktuella skatt
Tidigare års skatt pga ändrad taxering

2 463 916

I 364 000

2014

863 726
l 600 190

2013

920 217
I s64 687

2 484 904

905 289

223 000

2013
I 13 153

24 725
137 878

Not 4 Revisionsarvode
Arvode till ftireningens revisor ftir revision och revisionsnära konsultationer har utgått med l0l tkr (foregånde år 15 tk).

Not 5 Återbetalning av medel
Västra Götalandsregionen har meddelat att de under våren 2015 skall återbetala for mycket fakturerade medel

avseende projekten SVpL och webSESAM om sammanlagt 870 850 k. Av detta avser 388 435 kr överskottfrän ät 2013,

resterande medel avser 2014. Västkoms kostnader for dessa projekt är minskade med beloppet som kommer återbetalas.

Not 6 Bokslutsdispositioner
2014 2013

53 000
170 000170 000

98 100

268 100

2014
64 788

64 788
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Budget 2015 för VästKom 
 

I sedvanlig ordning har förslag till budget för verksamhetsåret tagits fram av kansliet. 
Ärendet skulle behandlas av styrelsen den 18 december 2014 men detta möte blev tyvärr 
inställt.  

Till 2015 har strukturen i budgeten förändrats på så sätt att planerade kostnader 
budgeteras utifrån den finansiering som respektive verksamhet har. På detta sätt skapas 
en tydlighet mellan verksamheternas kostnader och deras finansiering. Budgeten 
innehåller tre delar:  

1. Verksamhet finansierad av medlemsavgifter.  

2. Verksamhet finansierad av statsbidrag (länssamordning) samt 

3. Verksamhet finansierad av kommunbidrag (sexkronan). 

Vid arbetsutskottets sammanträde diskuterades verksamheten på ansvar 3000 
”Verksamhetsutveckling med stöd av IT” och att den för 2015 till viss del är finansierad med 
upparbetade överskott från tidigare år. Det noterades att inte är långsiktigt hållbart att 
finansiera verksamhet med personal som bygger på tidigare års överskott. En plan för 
långsiktigt stabil finansiering/anpassning av denna verksamhet behöver därför tas fram. 
Det noteras att besluten om förstärkning av personalresurser för denna verksamhet 
omfattar åren 2014-2015 varför eventuella justeringar av ambitionsnivå får ske från 2016. 
Nuvarande förslag till budget har godkänts av den gemensamma styrgruppen där 
företrädare för kommunalförbunden är representerade. Kansliet har också i denna del 
upprättat ett förslag till balanserad budget som kan tillämpas från 2016.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till Budget 2015 för VästKom enligt bilaga. 

 

 

http://www.vastkom.se/


1000 100 Styrnìng-ledníng
Medlemsavgifter 3 230 000,00 kr

Pe rsona lkostnader

Sociala kostnader

Pensionskostnader

Leasingbil

Resor/konferens
Lokaler mm Gårda

Köpta tjänster Gryning

övr personalkostnader

Gemensamma kostnader

875 000,00 kr

328 000,00 kr

345 000,00 kr :
90 000,00 kr

20 000,00 kr

35 000,00 kr 1./4-del

13 500,00 kr

15 000,00 kr

5 000,00 kr Försäkring etc

1725 5ü),00 krSummo 700

770 Väffärd bas

Persona lkostnader

Sociala avgifter
Pensionskostnad

Resor/konferens

övr personalkostnader

lnterna konferensarr.

Externa konfensarr.

Särskilda insatser 2015

Lokaler mm Gårda

Köpta tjänster Gryning

Gemensamma kostnader

596 000,00 kr

25L 000,00 kr

38 100,00 kr

40 000,00 kr
15 000,00 kr

60 000,00 kr

45 000,00 kr

400 000,00 kr

35 000,00 kr

L3 500,00 kr

5 000,00 kr

1498 6fi1,00 krSummø 770

överskott



G e m e n sa m m a stöd st r u kt u r e r

Äldre

270

220

2000
lngående saldo statsbidrag 1- jan

Persona lkostnader

Sociala avgifter
Pensionskostnad

Resor/konferens

övr personalkostnader

lnterna konferensa rra ngemang

Lokaler Gårda+Borås

Köpta tjänster Gryning

Gemensamma kostnader

Utvecklingspott till förfogande

överskott 2014

503 900,00 kr
194 800,00 kr

-kr
35 000,00 kr

15 000,00 kr

100 000,00 kr WSLångsiktighet

61 000,00 kr

L3 500,00 kr

5 000,00 kr

300 000,00 kr

2 200 000,00 kr

2 200 000,00 kr 1 228 200,00 kr
överskott 757237

Summa 210

I
2000

Nationella riktlinjer Demens konferens
FoU iVäst-studie (avrop GR)

Länskonferens 18/3 2015 (avrop VGR)

Länskonfere ns L8/12 2OI4

100 000,00 kr

337 500,00 kr
227 000,ookr

30 000,00 kr VGR fakturerar

Underskott 757237
Summa 220 0,00 kr 694 500,00 kr

Viistbus 100 000,00 kr



Kartläggningsarbete med VGR+Polisen 3 790 000,00 kr 3 790 000,00 kr (statsbidrag)

70 000,00 krKonfere ns utvecklingsledare



Gemensamma lT-samordningsfunktionen (GITS)

Utvecklingspottförvaltn¡ngskostnad GITS, VGK:s del

Funktionsledare

SVPL Koord¡nator

SVPL Systemkostnader (debiteras kommunerna direkt)

Koordinator websesam (del ov tj¿inst gãr på support/fost kostnad)

Fast kostnad för websesam

Koord¡nator upphandling/hjälpmedelsavtal Sesam (ingår ej i GITS )

0

475 000 kr

400 000 kr

0

225 000 kr

1 039 962 kr

500 000 kr

1 436 696 kr

293 400 kr

90 000 kr

287 500 kr

Projekt/uppdrag
SVPL Upphandling och införande

lnförande videomöte

Utveckling KLARA SVPL

Utveckling SITHS-kortutgivn¡ng

VGK - utveckl¡ng/förvaltn¡ng
Utvecklingspott SSVIT 1 000 000 kr

5 000 000 krKostnader för eHälsoproiekt 2015

Ovrigt
Oförutsedda utg¡fter
Utbildn¡nssoott för ALVG

350 000 kr

180 000 kr

lngående balans eHälsa

lngående balans 6-kronan

Utgående balans 2015

9776352kt L8925 432kt
9 149 080 kr

Summa:

Resu ltet:
5 000 000

20 000 000
15 850 920 kr

Budset 2015 Kostnaderlntäkter

6-kronan ger för år 2015

eHãlsa 2015 från

9776352
-krbtoras or(

Samordnare
Länssamordnare VästKom

eHälsasamordna¡e (4 st i kf)

eHälsasamordna re 4 st i kJ)

9It7O7 kt

3 368 083 kr

3 368 083 kr

842 027 kr
842 027 kr

Kostnader

6 000 000 kr

vGK - Utveckl¡ngfiörvaltning

530 000 kr

övrigt

9 149 080 kr

Summa

balans 2015

Samma]lfattn¡nt 2015

I ntäkter

9 776 352 kt

"Baspersonal" (KF+VästKom)

7 647 874kt
GlTs (Förvaltn¡ng vGK+VGRI

4747 558kt

Nyckeltal

Befolkning (20140930)

Kronor per innevånare
Faktor lön/sociala avgifter (årsbasis)

Lokaler, resor, kurser, lT, adm, mm

Månadslön Länssamordnare

Månadslön eSamordnare

Fö*loring

7 629 392

6

77,O8 (1,4xt2,2\

180 000,00 kr 15000kr x 12

42 84O k( uppräkning på 2%

38 760 kr uporäkninepâ 2%

Förklaring

itinffi l$stnad/ðkad intåh
0kad kostnad/m¡nskad intãkt
Värde ienllghet med 2014

eHälsa

1 090 918 kr

5 000 000 kr

0kr

Historik - framtid
lngående balans hos VästKom för: handlingsplanen (5-

kronanl
5 143 865 kr
11 098 804 kr

!4 229 375 kt
20 372509 kt
20 000 000 kr

t5 77I 047 kt

20tL
2072
2073

20r4
2015 (uppskattn¡ng)

2016 (uppskattning)



VästKom

Förslag på budget för verksamhetsutveckling med stöd av lT

(eSamhället) för zo:16

Medlemsfinansiering

Länssamordn in g VästKom

eSamordnare på kommunalförbunden (4 st)

Gemensam lT-samordning med VGR (GITS)

Kommungemensamma projekt

Länsgemensamt eArkivsprojekt - "re g iona rkivet"

Kommunal utvecklingspott

Projekt med VGR

lnförande SVPL (Påbörjas zor5)

Proje ktledare g emen samt vård informationssystem med VG R

Utvecklingspott gemensam med VGR

lntäkter:

9 8oo ooo kr

Utgifter:

1 ooo ooo kr

3 5oo ooo kr

3 ooo ooo kr

r ooo ooo kr

okr

3oo ooo kr

r ooo ooo kr

okr

Summa

Resultat

9 8oo ooo kr 9 8oo ooo kr

okr

Karl Fors

Länssamordnare

VästKom

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5o73, 4o2 22 Göteborg Besök: Gårdavägen z, Göteborg Tel: o3r-4o3z9o

E-oost: infolãvastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 8585or-2o84
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Samarbetsavtal med VGR om personliga hjälpmedel 
 

Vi har nu kommit till fram till ett slutligt förslag till samarbetsavtal med VGR om försörjning 
av personliga hjälpmedel att gälla fr.o.m. 2015-10-01. Hela materialet inklusive en 
gemensam tjänsteskrivelse återfinns i bilagorna. 

Det gemensamma politiska Samrådsorganet beslutade den 13 februari 2015 att 
rekommendera VästKoms styrelse besluta att rekommendera länets kommuner att ställa 
sig bakom förslaget till samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel samt att 
teckna avtal med Västra Götalandsregionen enligt förslaget. 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Styrelsen beslutar att rekommendera länets kommuner att ställa sig bakom förslaget till 
samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel samt att teckna avtal med Västra 
Götalandsregionen enligt förslaget. 

 

 

http://www.vastkom.se/
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Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Östergatan 1 

Vänersborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

post@vgregion.se 

 

Västra Götalandsregionen 

 

Tjänsteutlåtande 

Datum 2015-01-27 

Diarienummer RS XXX-ÅÅÅÅ 

Västra Götalandsregionen 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
Handläggare: Karin Lendenius 

VästKom 

Handläggare: Pär Levander

Till: Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra 

Götalandsregionen (SRO) 

Förslag till samarbetsavtal för försörjning av 
personliga hjälpmedel  

Förslag till beslut 

1. SRO ställer sig bakom förslaget till samarbetsavtal för försörjning av personliga 

hjälpmedel 

2. SRO rekommenderar VästKoms styrelse att rekommendera länets kommuner att 

ställa sig bakom förslaget till samarbetsavtal för försörjning av personliga 

hjälpmedel och teckna avtal med Västra Götalandsregionen i enlighet med förslaget 

3. SRO rekommenderar Regionstyrelsen att ställa sig bakom förslaget till 

samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel och teckna avtal i enlighet 

med förslaget  

Sammanfattning av ärendet 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en gemensam handbok för 

hjälpmedel och en gemensam hjälpmedelsförsörjning. För den enskilde patienten 

innebär detta kontinuitet i vård och behandling även om huvudmannaansvar 

ändras under vårdtiden. Ansvarsfördelningen mellan region och kommun regleras 

i ett hälso- och sjukvårdavtal. Den nuvarande hjälpmedelsförsörjningen är 

gemensamt upphandlad och Hjälpmedelscentralen inom Regionservice driver 

verksamheten. 

 

Avtalet för hjälpmedelsförsörjningen går ut 2015-09-30. Under hösten 2013 och 

våren 2014 har Västra Götalandsregionen och länets kommuner diskuterat hur 

hjälpmedelsförsörjningen ska lösas fortsättningsvis. EU:s nya 

upphandlingsdirektiv från 2014-02-26 ska implementeras i svensk lagstiftning 

2016. I direktivet finns en bestämmelse som möjliggör samarbete mellan 

upphandlande myndigheter för att säkerställa att ett allmännyttigt uppdrag som är 

gemensamt för de avtalsslutande myndigheterna kan fullgöras. Samarbetet ska 

ledas via en gemensam samverkansorganisation som säkerställer insyn och 

inflytande från respektive sjukvårdshuvudman och ett gemensamt ansvar för 

verksamhetens bedrivande.  

 

Under försommaren 2014 redovisade länets samtliga kommuner att man önskade 

utveckla ett sådant samarbete med Västra Götalandsregionen.  Under hösten 2014 

har förslag till samarbetsavtal arbetats fram gemensamt. Nu finns förslag till 
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Diarienummer RS XX-ÅÅÅÅ 

samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Länets kommuner och 

Västra Götalandsregionen har nu att ta ställning till förslaget och teckna 

likalydande samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. 

Fördjupad beskrivning av ärendet  

Bakgrund  

Ansvarsfördelningen mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen 

regleras i gällande hälso- och sjukvårdsavtal, som gäller från april 2012 till mars 

2016. En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en grundläggande förutsättning för 

hälso- och sjukvårdsavtalet. Nuvarande hjälpmedelsförsörjning är gemensamt 

upphandlad enligt Lagen om offentlig upphandling och avtalet går ut hösten 2015. 

Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen har anförtrotts uppdraget.  

Avtalet kan inte förlängas.  

 

Huvudmännen uppdrog 2013 åt EY att göra en Riskanalys inför fortsatt 

samverkan. Resultatet presenterades i januari 2014 och innehåller en redovisning 

av för- och nackdelar vid olika samverkansformer. Riskanalysen 

uppmärksammade också det nya EU-direktivet, som sedan infördes 2014-02-26.  

 

Riskanalysen resulterade i ett förslag om Avsiktsförklaring om 

hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland efter avtalsslut. Avsiktsförklaringen 

återtogs dock p.g.a. vissa osäkerheter om de juridiska frågorna. Huvudmännen 

uppdrog åt en gemensam arbetsgrupp att redovisa förslag till fortsatta åtgärder. 

Arbetsgruppen landade i bedömningen att Västra Götalandsregionen skulle 

redovisa ett förslag om hur det fortsatta hjälpmedelssamarbetet och 

hjälpmedelsförsörjningen ska utvecklas. 

 

Västra Götalandsregionen presenterade i maj 2014 ett sådant förslag. Detta 

förslag byggde på en fördjupad genomgång och analys av de juridiska 

förutsättningarna. Slutsatsen var att det finns juridiska förutsättningar för ett nytt 

samarbetsavtal och en gemensam hjälpmedelsförsörjning utan föregående 

upphandling. För att säkerställa harmonisering till den kommande 

upphandlingslagstiftningen 2016 och kommande eventuella revidering av hälso- 

och sjukvårdsavtalet föreslogs att avtalet ska vara på två år. 

 

Ledorden i Västra Götalandsregionens förslag är transparens och successiv 

gemensam utveckling. Förslaget innehöll bl. a följande: 

 Samarbetsavtal i två år 

 Omhändertagande av brister i nuvarande upphandlat avtal. Iakttagelser från EY:s 

genomgångar, revisionen och avtalsvården skall åtgärdas  

 Ökat samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna 

 Ökat samarbete mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen 

 Konkretisering av förslaget ska göras gemensamt under hösten 2014 

VästKoms styrelse rekommenderade i maj 2014 kommunerna att anta Västra 

Götalandsregionens förslag. Alla kommuner har angivit att man vill fortsätta 

samarbetet.  
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Höstens konkretisering av det nya samarbetsavtalet 

Höstens arbete med konkretisering av samarbetsavtalet har genomförts inom 

ramen för den befintliga samverkansorganisationen för hjälpmedel. En 

projektorganisation har etablerats och en gemensam processledare har samordnat 

arbetet. 

 

Projektet har haft tre delprojekt; 

 Tjänstespecifikation (kravspecifikation) 

 Samarbete och styrning 

 Ekonomi 

Det gemensamma arbetet har involverat drygt 30 medarbetare från Västra 

Götalandsregionen och länens kommuner. En särskild juridisk granskning av avtal 

och bilagor har genomförts. Höstens arbete har varit intensivt och har summerats i 

förslag till samarbetsavtal, som omfattar 

 Samarbetsavtal 

 Bilaga A Tjänstespecifkation 

 Bilaga B Samarbetsorganisationen – Samarbete och styrning 

 Bilaga C Finansiell samverkan 

 Bilaga D Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart 

Alla hjälpmedel upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. För att 

säkerställa de juridiska utgångspunkterna för samarbetsavtalet har 

grundutrustning och hjälpmedel för medicinsk behandling undantagits från 

avtalet. Dessa produkter omfattar ca 10 % av Hjälpmedelscentralens omsättning. 

När det gäller grundutrustning, som mestadels är ett kommunalt behov, har 44 av 

49 kommuner utnyttjat den option som finns i det nuvarande avtalet. Ett särskilt 

arbete kommer att starta för att säkra upp de juridiska förutsättningarna för denna 

försörjning. Försörjningen av hjälpmedel för medicinsk behandling, som till 

övervägande delen är ett ansvar för Västra Götalandsregionen, ser olika ut i 

regionen. Vissa sjukhus anlitar Hjälpmedelscentralen medan andra sjukhus har 

andra lösningar. Det varierar också mellan produktgrupper. En förstudie har 

initierats för att klarlägga hur försörjningen ska vara. Hjälpmedelscentralen 

kommer för de vårdgivare som så önskar att fortsätta försörjningen i avvaktan på 

kommande strategier.  

 

Västra Götalandsregionen och länets kommuner har en gemensam Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel. Handboken har reviderats under 2013 och 

2014 och en uppdaterad handbok gäller från maj 2015. Revideringen innebär bl.a. 

en anpassning till ny lagstiftning. Handboken följer hälso- och sjukvårdsavtalet 

och revideringen innebär inga förändringar i kostnadsansvaret mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna. 

 

Formerna för samverkan mellan kommunkollektivet och Västra 

Götalandsregionen håller på att följas upp. Inriktningen är att mötas med tillit och 

förtroende lokalt, delregionalt och regionalt. Detta kan innebära vissa 

förändringar i föreslagen samarbetsstruktur för hjälpmedel.  
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Förslag till samarbetsavtal 

Föreliggande förslag till samarbetsavtal möter alla de kriterier som fanns i 

förslaget från Västra Götalandsregionen och som kommunerna sade ja till under 

försommaren 2014. Utgångspunkten för samarbetsavtalet är ett ökat samarbete 

mellan vårdgivare och Hjälpmedelscentralen kring det gemensamma 

allmännyttiga uppdraget att ha en gemensam hjälpmedelsförsörjning till nytta för 

länets användare av hjälpmedel och ta ett gemensamt ansvar för respektive 

sjukvårdshuvudmans lagstadgade skyldighet att erbjuda hjälpmedel till personer 

med funktionshinder. Denna utgångspunkt innebär bl.a. att samarbetsavtalet inte 

har samma format som ett upphandlat avtal. 

 

Uppföljning ska ske i god tid före samarbetsavtalets upphörande och förnyat 

ställningstagande till fortsatt samarbete ska tas till hur EU:s nya 

upphandlingsdirektiv införts i svensk lagstiftning samt till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet 2016.  

 

Tjänstespecifikation, bilaga A 

Utgångspunkten för tjänstespecifikationen är tidigare kravspecifikation, som 

modifierats för att möjliggöra en gemensam successiv utveckling av 

verksamheten. Iakttagelser från revisionen och EY har beaktats liksom 

erfarenheter från hittillsvarande avtalsvård. 

 

Tjänstespecifikationen har två bilagor. Den första innehåller 50 Moment, som är 

en fördjupad beskrivning av tjänsterna. Momenten kommer under våren att 

kompletteras med beskrivningar av arbetssätt. Beskrivningarna kommer sedan att 

finnas på den gemensamma hemsidan. Framtagandet av dessa beskrivningar 

kommer att göras succesivt. 

 

Den andra bilagan är planen för kvalitetsuppföljning av det nya avtalet. 

Kvalitetsuppföljningen omfattar Patient- och brukarsäkerhet, Leveranssäkerhet 

samt Tillgänglighet. 

 

Samarbetsorganisationen, Samarbete och styrning, bilaga B 

Genom samarbetsavtalet utvecklas den nuvarande samverkansorganisationen för 

hjälpmedel. Den nya samarbetsorganisationen ska säkerställa insyn och inflytande 

från respektive sjukvårdshuvudman och ett gemensamt ansvar för verksamhetens 

bedrivande. Vårdgivare och Hjälpmedelscentralen ska bidra så att det blir ett 

samarbete som bygger på ett gemensamt ansvarstagande för 

hjälpmedelsverksamhetens leverans. 

 

Den nuvarande samverkansorganisationen förstärks med en politisk beredning för 

hjälpmedelsfrågor. Pågående uppföljning av samverkan mellan huvudmännen kan 

innebära att uppdraget förändras. Arbetsuppgiften för den nuvarande 

beredningsgrupp Avtal breddas till att också omfatta utvecklingsfrågor. 

Uppdraget för den nuvarande beredningsgruppen Handbok breddas till att också 

omfatta sortimentsfrågor. Beredningsgruppen WebSesam byter namn till 

beredningsgrupp IT-stöd för ökad flexibilitet. 
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I samarbetsavtalet används vid flera tillfällen och under flera rubriker begreppet 

”Samarbetsorganisationen”. Kommande arbete som beskrivs i Bilaga D kommer 

att konkretisera bl.a. rapporteringsvägar, beslutsnivåer och beslutsvägar inom 

”Samarbetsorganisationen”. 

 

Finansiell samverkan, bilaga C 

Det nya avtalet för hjälpmedelsförsörjningen innebär, till skillnad från tidigare 

upphandlat avtal, att kostnaderna utgår från självkostnadsprincipen. En ny 

prismodell har utvecklats. Vårdgivarna betalar som tidigare utifrån hälso- och 

sjukvårdsansvaret enligt gällande avtal. Vårdgivarna tar ett gemensamt ansvar för 

verksamhetens resultat och Hjälpmedelscentralens tydliggörs som en egen 

resultatenhet. 

 

Fortsatta åtgärder inför avtalsstart, bilaga D  

Det finns ett antal aktiviter som måste säkerställas inför avtalsstart. Höstens 

projektorganisation avvecklas och det fortsatta förberedelsearbetet kommer att 

göras inom ramen för gängse samarbetsorganisation. Ledningsrådet för 

Hjälpmedel kommer att spela en central roll i detta. Samordningsfunktionen 

kommer att förstärkas fram till avtalsstart.  

Beredning 

Det gemensamma arbetet har utförts inom ramen för den nuvarande 

samverkansorganisationen för hjälpmedel. Den nuvarande organisationen har 

följande gemensamma grupperingar; 

 Det politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO) 

 Ledningsgruppen för samverkan VGR/VGK Välfärd (LiSA-gruppen) 

 Ledningsrådet för hjälpmedel 

 De tre beredningsgrupperna Avtal, Handbok och WebSesam 

 Hjälpmedelsforum  

 Samordningsfunktion 

Under hösten 2014 har en projektorganisation arbetat för att konkretisera avtalet. t 

Projektets har kontinuerligt rapporterats till berörda grupper. Inför projektstart 

samlades alla delprojektdeltagare och ledningsrådet för hjälpmedel. Efter 

genomfört arbete genomfördes en avrapportering 2014-12-16. Under hösten har 

inom VGR information bl. a lämnats till Hälso- och sjukvårdsutskottet, 

Regionkansliledningen och Koncernledning hälso- och sjukvård. På 

kommunsidan har information lämnats till VästKoms styrelse och 

kommunalförbunden. 

 

Ställningstaganden och beslut 

Ledningsrådet för hjälpmedel ställde sig bakom förslaget till samarbetsavtal vid 

möte 2015-01-15. LiSA-gruppen godkände förslaget vid möte 2015-02-05. 

Efter VästKoms styrelsemöte 2015-03-03 rekommenderas kommunerna i Västra 

Götaland att för egen del besluta om och underteckna samarbetsavtalet för 

försörjning av personliga hjälpmedel i enlighet med förslaget. Beslutet meddelas 
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Västra Götalandsregionen via Samordningsfunktionen för hjälpmedel före 2015-

06-30.  
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1. Samarbetet 
I detta avtal samarbetar var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. 

Vårdgivare är de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen . 

Utförare är Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen. 

 

2. Bakgrund 
Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt 

Hälso och sjukvårdslagen. I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av Avtal som reglerar hälso- 

och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland (Hälso 

och sjukvårdsavtalet) och Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel (Handbok). En 

gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att hälso och sjukvårdsansvaret enligt 

nuvarande och kommande hälso- och sjukvårdsavtal ska kunna följas inom hjälpmedelsområdet.  

Den gemensamma ambitionen är att bibehålla och vidareutveckla en långsiktig och förtroendefull 

samverkan i en anda av öppenhet och dialog. Det ömsesidiga åtagandet ska bidra till en gynnsam 

utveckling till nytta för patienterna.  

Upphandlad försörjning av personliga hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och länets 

kommuner upphör 2015-09-30. Genom detta samarbetsavtal inrättas ett samarbete mellan ingående 

parter avseende försörjning av personliga hjälpmedel att träda ikraft vid upphörande av upphandlad 

hjälpmedelsförsörjning. 

Detta samarbetsavtal reglerar försörjning av personliga hjälpmedel för Västra Götalandsregionen och 

de 49 kommunerna samt vårdgivarnas och Hjälpmedelscentralens samarbete kring denna 

verksamhet.   

 

 

Förslag till samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel  

Kommun xxxx 

Västra Götalandsregionen  

2015-10-01 – 2017-09-30 

 

 

 

Utkast 
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3. Syfte och mål 
Målet med samarbetssavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienter i Västra 

Götaland på lika villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett 

bostadsort och huvudman. Samarbete kring hjälpmedelsfrågorna ska också ge en rationell 

verksamhet utan parallella organisationer.  

Samarbetsavtalet ska säkerställa en gemensam successiv utveckling av försörjningen av personliga 

hjälpmedel. Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att med transparens och öppenhet 

samarbeta för att möjliggöra en gemensam hjälpmedelsverksamhet och medverka till att 

verksamheten utvecklas och bedrivs effektivt med hög kvalitet.  

 

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen åtar sig att gemensamt arbeta för att vårdprocess/vårdkedja 

för patienterna fungerar på ett gränsöverskridande sätt och verka för att den lagstadgade 

skyldigheten att erbjuda patienter hjälpmedel fullföljs.   

 

Inför genomförande av detta samarbetsavtal behöver vissa områden, samarbeten och processer 

utvecklas. Dessa åtgärder redovisas i Bilaga D Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart 

inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland. 

 

4. Samarbetsavtalets omfattning och avtalsperiod 
Detta samarbetsavtal med bilagor reglerar Västra Götalands 49 kommuners och Västra 

Götalandsregionens gemensamma ansvar att bedriva försörjning för personliga hjälpmedel inom 

huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling inom 

gruppen antidecubitus. Grundutrustning och övriga hjälpmedel inom huvudgruppen medicinsk 

behandling ingår inte inom ramen för samarbetsavtalet. 

Samarbetsavtalet gäller för perioden 2015-10-01 – 2017-09-30. 

Förskrivning av hjälpmedel är en hälso- och sjukvårdsinsats som kontinuerligt förändras och påverkas 

av förändringar i lagstiftning, vårdgivarnas struktur- och verksamhetsförändringar, valfrihetsregler, 

nya och/eller förändrade diagnostik- och medicinska behandlingsmetoder samt demografiska 

förändringar. Detta kan påverka behovet av tjänster, produkter och volymer under avtalsperioden.  

De 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen tar ett gemensamt ansvar för händelser och 

kostnader som kan uppkomma som en följd av detta avtal.  

 

5. Avtalsinnehåll  
Detta samarbetsavtal har fyra bilagor som tillsammans utgör grunden för det fortsatta samarbetet 

kring försörjning av personliga hjälpmedel. 

Bilaga A   Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal i 
Västra Götaland 
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 Bilaga A.1 Moment i tjänsten inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av 
personliga hjälpmedel i Västra Götaland 
 

 Bilaga A.2 Plan för kvalitetsuppföljning inom ramen för samarbetsavtal för 
försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland 
 

Bilaga B   Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga 
hjälpmedel i Västra Götaland 
 

Bilaga C   Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal för 
försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland 
 

Bilaga D Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen för samarbetsavtal för 
försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland 

 

6. Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för samarbetsavtal 

för personliga hjälpmedel 

Den tidigare organisationen för hjälpmedelsamverkan är utvecklad för att stödja samarbetsavtalet 

för förskrivning av personliga hjälpmedel. I organisationen hanteras frågor rörande förskrivnings- och 

försörjningsfrågor. Samarbetsorganisationen för hjälpmedel utgörs av från vårdgivarna 

partsammansatta grupper där Hjälpmedelscentralen medverkar. Till stöd för 

samarbetsorganisationen finns som tidigare en samordningsfunktion som samfinansieras av 

huvudmännen. 

 

Länets kommuner samverkar i gemensamma frågor inom bl.a. hjälpmedelsområdet via de fyra 

kommunalförbunden. Kommunalförbunden äger i sin tur VästKom för länsgemensamma frågor. I 

samarbetsgrupperna ingår representanter från kommunalförbunden och en representant från 

Göteborgs stad.  

 

Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta samarbetsavtal säkerställs i 

samarbetsorganisationen. Nedan redogörs kort för denna samarbetsorganisation. Uppdrag, 

sammansättning och arbetsformer för samarbetsorganisationen beskrivs närmare i text och 

organisationsbild i Bilaga C Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för 

samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland. 

 

Politisk samarbetsorganisation 

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen  (SRO)  

Det övergripande politiska ansvaret för samarbetsfrågor åvilar SRO som leder och utvecklar 

samverkan inom bl.a. hjälpmedelsområdet i Västra Götaland på uppdrag av Västra 

Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner.  

SRO fastställer uppdragshandling till Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor. 

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/organisationochstyrning.4.772895e214641fb368dab506.html
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Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor 

Den politiska beredningsgruppen har representanter från kommunerna/kommunalförbunden och 

Västra Götalandsregionen, för inflytande i hjälpmedelsverksamhetens utvecklings, uppföljnings- och 

kvalitetsfrågor. Gruppen ska följa och utveckla samarbetet inom hjälpmedelsområdet i Västra 

Götaland. 

 

Tjänstemännens samarbetsorganisation  

Ledningsgrupp för samverkan VGR/VGK Välfärd (LiSA-gruppen) 

LiSA-gruppen utgör forum för gemensamma välfärdsfrågor varav hjälpmedel är ett område. Gruppen 

har som uppdrag att samordna den länsgemensamma samverkan med ett uttalat syfte att skapa 

effektivitet och resultat med ett framtidsinriktat anslag. LiSA-gruppen fastställer uppdragshandlingen 

till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Ledningsrådet för hjälpmedel 

Uppdraget omfattar strategisk och taktisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel. 

Ledningsrådet för hjälpmedel är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och 

Hjälpmedelscentralen samt omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. Ledningsrådet för 

hjälpmedel fastställer uppdragshandlingar till beredningsgrupperna, Hjälpmedelsforum och 

samordningsfunktionen. 

Beredningsgrupper 

Beredningsgruppernas uppdrag är att bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram 

förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel.  

Hjälpmedelsforum 

Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och 

försörjning av hjälpmedel. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en 

likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland. 

Samordningsfunktion 

Utvecklingsledarnas uppdrag som samordningsfunktion är att samordna hjälpmedelsfrågor på 

uppdrag av huvudmännen. Samordningsfunktionen organiseras inom Västra Götalandsregionens 

Koncernstab Hälso- och sjukvård. 

 

7. Hjälpmedelcentralens uppdrag 
Hjälpmedelscentralen ska följa aktuella författningar och standarder inom hälso- och 

sjukvårdsområdet och det medicintekniska området. Hjälpmedelscentralen ska upphandla varor och 

tjänster enligt lagen om offentlig upphandling och gällande regelverk för Västra Götalandsregionen.  

Hjälpmedelscentralens uppdrag utgående från detta samarbetsavtal framgår av Bilaga A 

Tjänstespecifikation för försörjning av personliga hjälpmedel enligt samarbetsavtal i Västra Götaland. 

Hjälpmedelscentralen ska utföra åtagandet på ett etiskt, kvalitativt och ekonomiskt effektivt sätt och 

åtar sig att från och med avtalsstart bedriva verksamhet i enlighet med detta samarbetsavtal och 
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dess bilagor. Hjälpmedelscentralen är en självständig aktör men får inte företräda vårdgivaren utöver 

vad som framgår av detta samarbetsavtal.  

Om Hjälpmedelscentralen upphandlar underleverantör för utförande av verksamhet enligt 

samarbetsavtalet ansvarar Hjälpmedelscentralen för underleverantörens åtagande såsom för sitt 

eget.  

Hjälpmedelscentralen ska upprätta, hantera och bevara patientjournaler enligt gällande lagar, 

förordningar och föreskrifter.  

Hjälpmedelscentralen ska ha en verksamhetschef enligt 29 § Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) som svarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret. Vid tillsättning och 

byte av verksamhetschef ska godkännande inhämtas från Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Hjälpmedelscentralen ska ha tillgång till personal i den omfattning detta samarbetsavtal kräver. I 

verksamheten ska finnas tillgång till legitimerad arbetsterapeut, legitimerad 

fysioterapeut/sjukgymnast, legitimerad logoped och för uppdraget annan nödvändig kompetens. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för att personalen får den utbildning som erfodras för att 

upprätthålla och utveckla kompetens inom uppdraget. 

Hjälpmedelscentralen ska vid marknadsföring avseende åtagandet följa intentionerna i detta avtal. 

Vårdgivarnas roll som uppdragsgivare ska framgå i alla relevanta sammanhang. Hjälpmedelscentralen 

ansvarar för att informera om verksamheten till invånare i Västra Götaland, samverkansparter och 

andra intressenter. 

 

8. Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av 

personliga hjälpmedel 
Finansiell samverkan och ekonomisk modell beskrivs närmare i Bilaga B Finansiell samverkan inom 

ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland. Modellen ska 

stödja innehållet i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel och en rationell förskrivning, 

hög nyttjandegrad av hjälpmedel, kostnadseffektiv hantering samt bidra till att minska 

kvalitetsbristkostnader.  

Kalkylmodell 
Prissättning och ekonomisk redovisning följer en framtagen kalkylmodell som beskriver 

Hjälpmedelscentralens hela verksamhet fördelat på fyra huvudområden. 

Självkostnad och reglering av över- och underskott 

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska tillämpa den beskrivna ekonomiska modellen som medger 

kontroll av självkostnaden. För att identifiera en korrekt självkostnad krävs att Hjälpmedelscentralen 

har en separat resultat- och balansräkning, skild från Regionservice övriga verksamheter. 

Reglering av över- respektive underskott tar sin utgångspunkt i nettoresultatet inom respektive 

huvudområde. Över– och underskott inom huvudområdet fördelas årligen med utgångspunkt från 

respektive vårdgivares kostnadsandel av den summerade kostnaden. Frågor om över- och underskott 

hanteras av vårdgivarna genom samarbetsorganisationen för hjälpmedel. 
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Prissättning  
Prissättning görs årligen i budgetprocessen och bygger på kalkylmodellens resultat. Priserna kan även 

justeras i samband med större upphandlingar. Ledningsrådet för hjälpmedel och 

Hjälpmedelscentralen har en dialog och samarbetar kring prissättningen. Samarbetsorganisationen 

följer upp och initierar en utveckling av prissättningen. 

Rapportering 
Hjälpmedelscentralen rapporterar månadsvis ekonomiskt utfall enligt kalkylmodellens 

huvudområden till samarbetsorganisationen. Avstämning och rapportering av självkostnad görs i 

samarbetsorganisationen i samband med delårsbokslut och årsbokslut, i enlighet med årshjulet för 

budget och uppföljning. 

Fakturering 

Fakturering omfattar de tjänster som beskrivs i Bilaga A Tjänstespecifikation för försörjning av 

personliga hjälpmedel. Fakturering sker månadsvis med 30 dagars betalningstid från fakturans 

ankomstdag. 

 

9. Patientsäkerhet och skada 
Hjälpmedelscentralen och vårdgivarna ska ha ett proaktivt patientsäkerhetsarbete som leder till 

minskad risk för vårdskada hos patienterna. Hjälpmedelscentralen ansvarar för person- och sakskada 

eller annan skada som orsakats genom fel eller försummelse av Hjälpmedelscentralen. 

Hjälpmedelscentralen ska hålla vårdgivaren skadeslös om krav väcks mot vårdgivaren som en följd av 

Hjälpmedelscentralens handlande eller underlåtenhet att handla. Hjälpmedelscentralen ska ha rätt 

att delta i bemötandet av sådant krav. 

Vårdgivarna ska snarast underrätta Hjälpmedelscentralen om krav framställs mot 

Hjälpmedelscentralen som omfattas av föregående stycke och vårdgivarna ska inte utan 

Hjälpmedelscentralens samtycke göra medgivanden eller träffa uppgörelser avseende sådant krav 

om det kan påverka Hjälpmedelscentralens ersättningsskyldighet. Vårdgivarna är därtill skyldig att 

vidta alla rimliga åtgärder för att begränsa sin skada i händelse av att krav mot vårdgivarna framförs 

som omfattas av Hjälpmedelscentralens ersättningsskyldighet. 

Det åligger Västra Götalandsregionen att teckna och vidmakthålla ansvarsförsäkring och övriga 

erforderliga försäkringar för fullgörandet av uppdraget som täcker de skador som 

Hjälpmedelscentralen är ansvarig för.  

Försäkring som täcker skador enligt patientskadelagen tecknas av vårdgivarna. 

Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som Landstingets 

ömsesidiga försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall. 

Västra Götalandsregionens patientnämnder handlägger ärenden som rör den hälso- och sjukvård 

som Hjälpmedelscentralen svarar för. Hjälpmedelscentralen ska snarast ge nämnderna den 

information som efterfrågas. 
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10. Uppföljning  
Samarbetsavtalet ska följas upp månadsvis avseende kvalitet och ekonomi enligt Bilaga A.2 Plan för 

kvalitetsuppföljning inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra 

Götaland samt Bilaga B Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av 

personliga hjälpmedel i Västra Götaland. Rapportering görs till vårdgivarna via olika delar av 

samarbetsorganisationen. 

11. IT-stöd 
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen har ett gemensamt IT-system som ger stöd för 

hjälpmedelsförsörjningen och samarbetet. Hjälpmedelscentralen ska rapportera relevant och 

tillförlitlig information om händelser och transaktioner till vårdgivaren och tillsammans med 

vårdgivaren genomföra överenskomna uppföljningar.  

Hjälpmedelscentralen ska lämna utbudsinformation till invånartjänsten 1177 Tema hjälpmedel. 

 

12. Uppföljning och övergång 
Ledningsrådet för hjälpmedel ansvarar på uppdrag av LiSA-gruppen för uppföljning och värdering av 

samarbetsavtalet. Om överenskommelse om fortsatt samarbete inte kan nås upphör avtalet från 

2017-10-01. Den politiska beredningen för hjälpmedelsfrågor ansvarar för att bevaka gällande 

avtalstider och i god tid initiera arbete så att beredskap finns inför nytt avtal, oavsett avtalsform. 

Vid ställningstagande till fortsatt samarbete ska hänsyn tas till hur EU:s nya upphandlingsdirektiv 

införts i svensk lagstiftning och till hur Hälso- och sjukvårdsavtalet utformas efter april 2016.  

I det fall samarbetet kring hjälpmedelsförsörjning mellan huvudmännen upphör ska vårdgivarna och 

Hjälpmedelscentralen samråda kring hantering av hjälpmedelsadministration, teknisk 

dokumentation, patientjournaler, lokaler, utrustning och personal, för att övergången till annan 

utförare ska kunna ske utan avbrott eller brister i verksamheten. Hjälpmedelscentralen är skyldig att 

till vårdgivarna lämna ut sådana uppgifter som är av betydelse, inför och i samband med 

samarbetsavtalets upphörande.  

 

13. Tvist 
Tvist om tolkning och tillämpning  av detta avtal som inte kan lösas inom ramen för 

samarbetsorganisationen enligt punkt 6 i detta avtal, ska avgöras av svensk allmän domstol med 

Göteborgs tingsrätt som första instans. 

 

Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka vårdgivaren och utföraren 

tagit var sitt. 

Ort och datum   Ort och datum 
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För xxx kommun  För Västra Götalandsregionen 

……………………………….   ……………………………… 

Behörig befattningshavare   Behörig befattningshavare 
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1. Allmänt 
Ansvaret för förskrivning av personliga hjälpmedel är knutet till hälso- och sjukvårdsansvaret enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen. I Västra Götaland styrs ansvarsförhållandena av Avtal som reglerar hälso- 

och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland och 

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

Denna tjänstespecifikation beskriver hur försörjningen av personliga hjälpmedel ska utföras under 

tiden för samarbetsavtalet. 

Samverkande IT-system används gemensamt för tjänstens utförande. Hjälpmedelscentralen ska 

hämta patientuppgifter från vårdgivarnas gemensamma IT-system.  

 

2. Giltighetstid 
2015-10-01 – 2017-09-30 

 

3. Samarbetet 
I detta avtal samarbetar var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen 

Vårdgivare är de 49 kommunerna och Västra Götalandsregionen 

Utförare är Servicenämnden genom Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen 

 

4. Överenskommelse 
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen har genom samarbetsavtalet ett gemensamt åtagande att 

bedriva försörjning för personliga hjälpmedel inom huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation 

och information samt medicinsk behandling inom gruppen antidecubitus. Grundutrustning och övriga 

hjälpmedel inom huvudgruppen medicinsk behandling ingår inte inom ramen för samarbetsavtalet. 

Målet med samarbetsavtalet och en gemensam hjälpmedelsförsörjning är att patienter i Västra 

Götaland på lika villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett 

bostadsort och huvudman.  

Under avtalstiden kan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen komma överens om förändringar i och 

utveckling av tjänster i syfte att öka kvalitet och öka kostnadseffektiviteten för vårdgivarna i Västra 

Götaland. Ändringar som görs förtecknas i en ändringslogg. 

Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska följa aktuella författningar och standarder inom hälso- 

och sjukvårdsområdet och det medicintekniska området samt Handbok för förskrivning av personliga 

hjälpmedel i Västra Götaland. 
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5. Tjänster 

 Leverans/hämtning  

 Montering/demontering 

 Rekonditionering 

 Anpassning 

 Specialanpassning 

 Avhjälpande underhåll 

 Förebyggande underhåll 

 Expertkunskap och konsultation 

 Sortiment 

 Statistik och analys gällande i avtalet ingående tjänster  

 Hantering av medicintekniska avvikelser 

 Fakturering 

 

6. Vårdgivarnas åtaganden 

 Följa gemensamt upprättade rutiner 

 Ansvara för förskrivarnas kompetens 

 Ansvara för beställning och kostnadsansvar för tolk 

 Beställa tjänst i det gemensamma IT-systemet för hjälpmedel. I undantagsfall, då digital 

beställning inte är möjlig, kan beställningar hanteras manuellt 

 Ansvara för att registrera förskrivna hjälpmedel i det gemensamma IT-systemet för 

hjälpmedel så att de är spårbara 

 Rapportera brister och risker gällande utförande av tjänster 

 

7. Servicenivåer och servicefönster 
Hjälpmedelscentralens tjänsteutbud ska vara tillgängligt för förskrivare och patient alla helgfria 

vardagar 8.00 -16.30. Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag.  

7.1 Tillgänglighet 
Hjälpmedelscentralen ska följa Västra Götalandsregionens riktlinjer ”Tillgängliga och användbara 

miljöer riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet” och ”Riktlinjer för tillgänglig information och 

kommunikation”. 

Hjälpmedelscentralen ska ha utbudspunkter för konsultation och utprovning inom samtliga 

produktområden, teknisk service samt utbildning för förskrivare i de fyra geografiska områden som 

motsvarar kommunalförbunden. 

Hjälpmedelscentralens lokaler som patient och förskrivare ska besöka ska vara belägna så att det 

finns kollektivtrafik fram till verksamheten. 

Hjälpmedelscentralens lokaler ska vara ändamålsenliga och för verksamheten anpassade med en 

bemannad reception. 

Hjälpmedelscentralen ska anpassa lokaler, telefontider, öppethållande och mottagningstider för 

utprovning, individanpassning och service, enligt följande: 

 Verksamheten ska vara öppen för förskrivare och patient alla helgfria vardagar 8.00 – 16.30 



 

4 
 

 Telefontillgänglighet ska finnas under ordinarie öppettider för information och rådgivning 

samt för tidsbokning 

 Kundtjänst konsultation ska vara bemannad med sakkunnig kompetens under ordinarie 

öppettid 8.00 -16.30. Vid behov av specifik kompetens kan kundtjänst föra vidare frågan 

direkt 

 Vid de tider då Hjälpmedelscentralen inte har öppet ska telefonsvarare ge information om 

öppettider 

 Patient med förskrivet hjälpmedel, för vilket avhjälpande underhåll på jourtid ingår, ska få 

information om vad det innebär samt telefonnummer för kontakt i samband med leverans. 

 Hjälpmedelscentralen ska ha telefontillgänglighet under ordinarie öppettider på ett ingående 

telefonnummer där samtal ska besvaras av en person inom 5 minuter för minst 80 % av till 

Hjälpmedelscentralen inkommande samtal. 

 Svarstid för sakkunnig telefonrådgivning och information avseende lager och leverans, 

teknisk service, konsultationer samt fakturafrågor ska vara inom 5 minuter. 

 

7.2 Leveranstider 
Leverans till geografiskt område, inklusive buffertförråd, ska ske på fast dag en gång/vecka. 

Leverans av hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning av hjälpmedel ska ske senast 7 vardagar 

efter mottagen beställning (= A-sortiment).  

Övriga hjälpmedel inklusive tillbehör och anpassning ska levereras senast 17 vardagar efter 

beställning (= B-sortiment). 

Vid samleverans styrs leveransdatum av den produkt som har längst leveransdatum. 

Leveranstid för specialanpassning ska överenskommas mellan förskrivare och Hjälpmedelscentralen 

vid beställning. 

För produkter utanför A/B-sortiment ska Hjälpmedelscentralen informera förskrivaren om beräknad 

leveranstid. 

Leveranser av lagerförda hjälpmedel inom A-sortimentet för akuta behov ska utföras vardagar senast 

24 timmar efter beställning. 

Hämtning av hjälpmedel ska utföras i samband med nästkommande fasta leveransdag. 

Montering/installation ska följa väntetider för leverans av hjälpmedel.  

För montering/installation av hjälpmedel som kräver dubbelkompetens t.ex. både montör och 

elektriker ska montering/installation utföras senast 10 vardagar efter mottagen beställning. 

Anpassning av hjälpmedel ska påbörjas senast 3 vardagar efter mottagen beställning, om 

hjälpmedlet finns att tillgå. 

Avhjälpande underhåll ska påbörjas inom 3 vardagar efter mottagen beställning och vara genomförd 

inom 10 vardagar. 

Akut avhjälpande underhåll under vardagar ska utföras snarast möjligt, dock senast 8 arbetstimmar 

efter mottagen beställning.  

Jourreparation (= ej vardagar) göras med maximalt 5 timmars inställelsetid. 
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Konsultations-/utprovningstid ska erbjudas senast 15 vardagar efter mottagen beställning. 

Vid akuta behov ska konsultations-/utprovningstid erbjudas inom 5 vardagar  

Om försening gällande beställd produkt/tjänst uppstår ska förskrivare/vårdgivare underrättas 

 

8. Pris och betalningskonstruktion 

Detaljer om pris och betalning beskrivs i Bilaga B Finansiell samverkan inom ramen för 

samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland. 

Fakturering omfattar de tjänster som ingår i denna bilaga. 
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Bilagor  

Bilaga A.1 Moment till tjänster inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av personliga 

hjälpmedel i Västra Götaland 

 

Momenten utgör en fördjupad beskrivning av tjänsterna. Momenten kommer att kompletteras med 

beskrivningar av arbetssätt. Beskrivningarna kommer att finnas på den gemensamma hemsidan, 

Hjälpmedel i Västra Götaland. Framtagandet av beskrivningar kommer att göras succesivt, både före 

och efter avtalsstart. 

Nr Moment 
 Leverans Hämtning av förskrivna hjälpmedel 

1 Samtliga hjälpmedel med funktionshyra ska vara märkta med individnummer på varje 
enskilt hjälpmedel så att de är spårbara på individnivå. 

2 I de fall förskrivaren bedömer att patients behov inte täcks av hjälpmedel inom 
upphandlat sortiment ska Hjälpmedelscentralen kunna erbjuda produkter utanför 
sortiment. 

3 Hjälpmedelscentralen ska upprätthålla kompetens och kunskap kring produkter utanför 
avtalat sortiment samt aktivt följa den tekniska utvecklingen inom hjälpmedelsområdet. 

4 Hjälpmedelscentralen ska ge förskrivande enheter möjlighet att ha hjälpmedel i lokala 
buffertförråd där det ska finnas ett varierat sortiment av hjälpmedel utifrån 
verksamhetens behov. 

5 Sortimentet i lokala buffertförråd, dess volym, uppackning i förråd och leveransdag ska 
överenskommas mellan Hjälpmedelscentralen och respektive Vårdgivare. 

6 Hjälpmedelscentralen ska hantera automatisk påfyllnad till lokala buffertförråd. 

7 Hjälpmedelscentralen och respektive vårdgivare ska i samverkan minst en gång årligen 
följa upp att lokala buffertförråd bedrivs kostnadseffektivt utifrån verksamhetens behov. 

8 Hjälpmedelscentralen ska leverera hjälpmedel till vid beställning angiven adress, det vill 
säga till förskrivande enhet eller till patients vistelseadress, inom Västra Götalands län. 

9 Vid leverans till patients vistelseadress ska tidpunkt för leverans överenskommas mellan 
Hjälpmedelscentralen och patienten. 

10 Vid behov ska Hjälpmedelscentralen efter beställning utföra akuta leveranser av 
förskrivna hjälpmedel. 

11 Hjälpmedelscentralen ska efter registrerad hämtorder hämta hjälpmedel från angiven 
adress inom Västra Götalands geografiska gränser. 

12 Hjälpmedelscentralen ska lämna återlämningskvitto vid hämtning hos patient. 

 Rekonditionering  
13 Hjälpmedelscentralen ska verka för återanvändning av returnerade produkter i den mån 

det går att förena med miljö-, säkerhets- och kvalitetskrav. 

14 Rekonditionering ska utföras enligt tillverkarens instruktioner och med delar/material 
som uppfyller tillverkarens specifikationer. 

 Montering/demontering 
15 Hjälpmedelscentralen ska efter beställning montera/installera/demontera hjälpmedel i 

patients bostad. 

16 Hjälpmedelscentralen ska utföra funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar av 
hjälpmedlet vid montering/installering. 
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 Anpassning   
17 Hjälpmedelscentralen ska anpassa hjälpmedel enligt förskrivarens anvisning. 

18 Anpassning av produkt ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler.  Om detta inte är 
möjligt ska anpassning utföras i den miljö där patienten vistas alternativt hämtas/lämnas 
av Hjälpmedelscentralen. 

 Specialanpassning 
19 Hjälpmedelscentralen ska tillsammans med förskrivaren bedöma möjligheten att göra 

specialanpassning i relation till andra lösningar och effektuera specialanpassningen. 

20 Hjälpmedelscentralen ska specialanpassa hjälpmedel enligt förskrivares anvisning. Vid 
specialanpassning svarar Hjälpmedelscentralen för att aktuella författningar följs och 
teknisk dokumentation. 

21 Hjälpmedelscentralen ska verka för att möjliggöra kombinationer av olika tillverkares 
produkter för att minska antalet specialanpassningar. 

22 Hjälpmedelscentralen ska vid förfrågan från förskrivare lämna preliminärt kostnadsförslag 
på omfattning beräknat pris för specialanpassning respektive anpassning inom CE-
märkning. 

 Avhjälpande underhåll    
23 Avhjälpande underhåll ska göras efter beställning från patient eller förskrivare. 

24 Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid avhjälpande underhåll. 

25 Enklast möjliga ersättningsprodukt utifrån patientens behov ska kunna erbjudas vid 
avhjälpande underhåll. 

26 Hjälpmedelscentralen ska tillhandahålla jourreparationer av personligt förskrivna sängar 
och personlyftar utanför ordinarie arbetstid. 

 Förebyggande underhåll    
27 Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de 

kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande 
krav från myndigheter och vid varje tidpunkt aktuella standarder. 

28 Hjälpmedelscentralen ska föra teknisk dokumentation vid förebyggande underhåll. 

 Sortiment   
29  A-sortiment är produkter med hög förskrivningsvolym, hög förskrivningsfrekvens 

och/eller behov av snabb leverans. B-sortiment är produkter med en lägre 
förskrivningsfrekvens och/eller mindre förskrivningsvolym. 

30 Övrigt sortiment är de produkter som inte ryms inom A och B sortiment. 

31 Hjälpmedelscentralen ska tillse att de hjälpmedel som finns i avtalat sortiment för 
förskrivning finns tillgängliga i vårdgivarnas gemensamma IT-system med produkt- och 
artikelinformation, prisuppgift, bilder och bruksanvisning för såväl huvudhjälpmedel som 
tillbehör. 

32 Hjälpmedelscentralen ska kontrollera att förskrivningsbara hjälpmedel i sortiment finns i 
nationella hjälpmedelsdatabasen. 
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 Expertstöd och konsultation 
33 Expertstöd kring produkter omfattar generell rådgivning, konsultation, 

utbildning/information och anpassning/specialanpassning. Expertstödets kompetens ska 
bestå av fördjupad och aktuell kunskap samt erfarenhet inom samtliga produktområden. 
Expertstödet ska ha ett konsultativt arbetssätt och ge råd och förslag till förskrivare. 

34 Hjälpmedelscentralen ska fortlöpande bevaka, följa och anpassa sig till den 
forskning/utveckling som görs inom samtliga produktområden som omfattas av 
samarbetsavtalet. Hjälpmedelscentralen bör delta i projekt och forskning inom 
hjälpmedelsområdet och i utredningsarbetet i samband med införande av nya produkter. 

35 Konsulent ska eftersträva enklast möjliga hjälpmedel som tillgodoser patientens behov. 

36 Vid konsultation ska den kompetens som krävs ingå, t ex såväl hjälpmedelskonsulent som 
tekniker.  

37 Konsultation ska göras i Hjälpmedelscentralens lokaler, vårdgivarens lokaler eller i den 
miljö där patienten vistas. 

38 Hjälpmedelscentralen ska informera och utbilda förskrivare om aktuellt sortiment. 

39 Samtliga förskrivare ska årligen erbjudas information/visning av produkter på ett sådant 
sätt som överenskommes med Hjälpmedelsforum. 

40 Förskrivare ska kunna boka en visning inom ett produktområde som en konsultation. 

41 Information ska fortlöpande lämnas till vårdgivarna då Hjälpmedelscentralen förändrar 
hjälpmedelssortiment. 

42 Hjälpmedelscentralen ska erbjuda utbildning som tillgodoser förskrivares behov av 
fördjupad kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar 
och förskrivning av hjälpmedel. 

43 Utbildningsinsatserna ska planeras och genomföras i samverkan med respektive 
vårdgivare och/eller Hjälpmedelsforum. 

 Statistik och Analys 
44 Hjälpmedelscentralen ska lämna statistiksammanställningar i digital form efter 

framställan eller minst fyra gånger per år, enligt plan för kvalitetsuppföljning. 

45 Hjälpmedelscentralen ska mot självkostnad kunna lämna betalarspecifik statistik utöver 
standardrapporter. 

46 Fakturaunderlag i Excelformat samt standardrapporter ska finnas tillgängliga för 
kostnadsansvariga i rapportgeneratorn Crystal Report.  

47 Standardrapporter tas fram i samverkan mellan beredningsgrupp Avtal och 
Hjälpmedelscentralen. 

 Hantering av medicintekniska avvikelser 
48 Teknisk dokumentation ska vid förfrågan göras tillgänglig för vårdgivarna. 

 Fakturering 
49 Fakturering ska göras månadsvis. 

50 Fakturaunderlag per kalendermånad ska finnas i Vårdgivarnas IT-system och vara i 
Excelformat. Underlaget ska innehålla de uppgifter som behövs för kontroll och för attest. 
Fakturaunderlag ska även kunna fås som PDF fil och pappersunderlag. Samarbetsavtalet 
ska möjliggöra förtroendeförskrivning i enlighet med handboken. Fakturor på hjälpmedel 
som förtroendeförskrivs ska styras till rätt betalare.  
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Bilaga A.2 Plan för kvalitetsuppföljning inom ramen för samarbetsavtal för 

försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland 

 

1. Patientsäkerhet 

Patientens behov av funktionellt fullgott hjälpmedel säkerställs. 

Med patientsäkerhet avses att minimera skador och risker vid användning av hjälpmedlen. 

Patientsäkerhet avser även att levererat hjälpmedel överensstämmer med utprovning och 

anpassning för att målet med förskrivningen uppnås. 

 

Nyckeltal Syfte Rapportering var/hur 

Medicintekniska avvikelser: 

 Antal 

 Produktområde 

 Produkt  

 Jämförelse med föregående 

kvartal 

 Eventuell händelse orsakad av 

åtgärd hos Hjälpmedelscentralen 

 

Undersöka följsamhet till 

överenskommelse/instruktion

/rutin. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 

 

Leveranskvalitet: 

 Antal inkomna felrapporter 

gällande patient- och 

brukarsäkerhet 

 Redovisas på 6-siffrig ISO-kod  

 Hjälpmedelscentralen beskriver 

vidtagna och/eller planerade 

åtgärder 

 

Förhindra upprepning av 

negativa händelser. 

Samarbetsorganisationen 

kvartalsvis. 
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2. Leveranssäkerhet 

Beställd produkt och/eller tjänst levereras inom avtalad tid till den av förskrivaren angivna platsen. 

 

Nyckeltal Syfte Rapportering var/hur 

 Andel hjälpmedel som levererats 

inom fastställd leveransram (A-

B) är 98 %. 

Redovisas inklusive respektive 

exklusive automatpåfyllnad. 

Avvikelse gällande enskild 

produkt redovisas. 

Säkerställa att patient får 

behov av hjälpmedel 

tillgodosett. Säkerställa att 

utskrivning från sjukhus inte 

försenas eller rehabilitering 

fördröjs. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 

 Antal förskrivna hjälpmedel per 

6-siffrig ISO-kod. 

Hjälpmedelscentralen redovisar 

gruppvis för Kommun, 

Primärvård, Sjukhus, Habilitering 

& Hälsa. 

Information om vilka 

volymprodukterna är ger stöd 

för att utveckla 

produktanvisningarna i 

Handbok för förskrivning av 

personliga hjälpmedel. 

Samarbetsorganisationen   

halvårsvis. 

 Andel akuta leveranser av 

hjälpmedel inom A-sortiment 

som utförts inom 24 timmar från 

mottagen beställning ska vara 

100 %. 

Aktuella hjälpmedel redovisas på 

6-siffrig ISO-kod. 

Hjälpmedelscentralen redovisar 

gruppvis för Kommun, 

Primärvård, Sjukhus, Habilitering 

& Hälsa. 

 

För att säkerställa att patient 

får akut behov av hjälpmedel 

tillgodosett. Att utskrivning 

från sjukhus inte försenas 

eller rehabilitering försvåras. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 
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3. Tillgänglighet 

Hjälpmedelscentralen ska anpassa telefon-, öppethållande- och mottagningstider för 

konsultation/utprovning, anpassning/specialanpassning och service efter ställda krav. Förskrivande 

enheter ska ha tillgång till lokala buffertförråd. Det ska finnas god fysisk och kognitiv tillgänglighet till 

lokaler och verksamheten ska tillhandahålla information i anpassad form. 

 

Nyckeltal Syfte Rapportering var/hur 

 Andel telefonsamtal till 

kundtjänst som besvaras inom 5 

minuter ska vara 80 %.    

Följer förskrivares krav på 

tillgänglighet i syfte att inte 

fördröja 

rehabiliteringsprocessen. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 

 Andel konsultations-
/utprovningstider som erbjudits 
inom 15 vardagar efter 
mottagen beställning ska vara 
100 %. 

 

Tillräckligt snabb tillgång till 

hjälpmedel för att inte 

fördröja 

rehabiliteringsprocessen. 

Samarbetsorganisationen   

halvårsvis. 

 Antal utförda 

specialanpassningar samt inom 

vilka produktområden är de 

gjorda. 

Hjälpmedelscentralen redovisar 

gruppvis för Kommun, 

Primärvård, Sjukhus, Habilitering 

& Hälsa. 

Undersöka följsamhet till 

överenskommelse/instruktion

/ rutin samt Handbok för 

förskrivning av personliga 

hjälpmedel. 

Stöd för utveckling av 

produktanvisningar i 

Handboken. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 

 Andel utförda underhåll, 
fördelade på förebyggande, 
avhjälpande, akuta och 
jourreparationer som utförts 
enligt avtalad tidsram samt vilka 
hjälpmedel på 6-siffrig ISO-kod 
det gäller.  

 Andel beställningar gjorda av 
patient respektive förskrivare. 

Säkerställa patientens behov 

av funktionellt fullgott 

hjälpmedel. 

Följa patientens grad av 

delaktighet vid beställning av 

underhåll. 

Samarbetsorganisationen   

kvartalsvis. 
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1. Bilaga B  

Finansiell samverkan inom ramen för samarbetsavtal för försörjning av 

personliga hjälpmedel i Västra Götaland 
Vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen ska tillämpa den ekonomiska kalkylmodellen som medger 

kontroll av självkostnaden. Dialog ska ske mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen om 

prissättningen under avtalstiden. Modellen ska stödja innehållet i Handbok för förskrivning av 

personliga hjälpmedel och uppmuntra till en rationell förskrivning, hög nyttjandegrad av hjälpmedel, 

kostnadseffektiv hantering samt bidra till att minska kvalitetsbristkostnader. 

 

Kalkylmodell 

En kalkylmodell har utarbetats som inbegriper hela Hjälpmedelscentralens verksamhet fördelad på 

fyra huvudområden: Produkt personliga hjälpmedel, Tjänst personliga hjälpmedel, Hjälpmedel vid 

medicinsk behandling och Grundutrustning. 

 

Modellens huvudområden beskriver även de delar som inte ingår i samarbetsavtalet, hjälpmedel vid 

medicinsk behandling och grundutrustning, inkluderande relaterande produkter och tjänster. Detta 

för att kunna få en helhetsbild och därmed få ett underlag för bedömning av Hjälpmedelscentralens 

självkostnad. 

För produkter personliga hjälpmedel, oavsett uthyrda eller försålda, tar modellen sin utgångspunkt i 

Hjälpmedelscentralens inköpspris för produkten. Till detta läggs de aktiviteter/tjänster/övriga 

kostnader som är förknippade med produkten/produktgruppen. Detta resulterar i ett utpris till 

vårdgivaren som uttrycks som funktionshyra eller försäljningspris. 
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För tjänster tar kalkylmodellen sin utgångspunkt i tjänstens timkostnad. Till detta läggs de 

aktiviteter/tjänster/övriga kostnader som är förknippade med tjänsten. Detta resulterar i ett utpris 

till vårdgivaren som uttrycks som timpris eller fast pris. 

Hjälpmedel vid medicinsk behandling och grundutrustning behandlas väsentligen på samma sätt som 

angivits för personliga hjälpmedel. För att kunna särredovisas i förhållande till samarbetsavtalet 

förses transaktionerna inom detta område med särskild markering. 

På varje beskrivet huvudområde eller på valfri nivå inom detta redovisas det ekonomiska resultatet 

genom att ställa intäkter mot kostnader och därmed få fram ett nettoresultat. 

Medel för utveckling inom ramen för samarbetsavtalet fastställs i samverkan mellan Ledningsrådet 

för hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen inför varje verksamhetsår i samband med budgetarbetet 

 

Självkostnad och reglering av över- och underskott 

Reglering av över- respektive underskott tar sin utgångspunkt i nettoresultatet inom respektive 

huvudområde. Överskott/underskott inom huvudområdet fördelas årligen med utgångspunkt från 

respektive vårdgivares kostnadsandel av den summerade kostnaden. Samarbetsorganisationen för 

hjälpmedel hanterar frågor om reglering av över- och underskott. 

För att kunna tillämpa självkostnadsprincipen ska resultatet för huvudområdena i kalkylmodellen 

vägas mot Hjälpmedelscentralens totala kostnader och intäkter. Detta innebär att 

Hjälpmedelscentralen har en separat resultat- och balansräkning. 

 

Prissättning och fakturering 

Prissättning görs årligen i budgetprocessen och bygger på kalkylmodellens resultat. Priserna kan även 

justeras i samband med större upphandlingar. Ledningsrådet för hjälpmedel och 

Hjälpmedelscentralen samarbetar kring prissättningen. Samarbetsorganisationen följer upp och 

initierar en utveckling av prissättning. 

Köp av hjälpmedel 

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen vid fullgjord leverans. 

Reklamationer 

Hjälpmedelscentralen ersätter köphjälpmedel inom detta samarbetsavtal om varan är trasig eller 

skadad vid leverans. Detta ingår i försäljningspriset. 

Funktionshyra 

I funktionshyra ingår kostnader för funktionsduglig produkt, logistik, montering/installation, 

ankomst/leveranskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll, rekonditionering, biträde vid 

utredning av medicinteknisk avvikelse, återtag och utrangering samt Hjälpmedelscentralens 

administrativa kostnader. 

Vårdgivaren ersätter Hjälpmedelscentralen med funktionshyra per levererat hjälpmedel. 

Funktionshyra framgår av vid var tid gällande prislista. För funktionshyra för hjälpmedel, angivet i 

prislista som hyra, utgår en ersättning per dygn. Hjälpmedelscentralen fakturerar vårdgivaren från 
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den dag förskrivet hjälpmedel levererats till patient eller förskrivande enhet. Funktionshyran upphör 

tre dagar efter det att hjälpmedlet är avbeställt via hämtorder i IT-systemet. 

För hjälpmedel utanför ordinarie sortiment ska funktionshyra eller försäljningspris överenskommas 

med vårdgivaren.  

Övrig ersättning  

För övriga tjänster som ingår i samarbetsavtalet gäller förutsättningarna i kalkylmodellen. Modellen 

möjliggör för Ledningsrådet för hjälpmedel att avgöra debiteringsform. 

Ersättning för förlorat eller onormalt slitage av hjälpmedel 

Om patienten förlorat förskrivet hjälpmedel ska kostnader för detta svinn täckas av 

Hjälpmedelscentralen för produkter som omfattas av funktionshyran. Vårdgivaren ska stå för 

kostnaden för det svinn som överstiger 0,5 % av den totala kostnaden per år enligt kalkylmodellen 

för respektive vårdgivare. 

Om patienten hanterat förskrivet hjälpmedlet så att onormalt slitage uppkommit ersätter 

vårdgivaren Hjälpmedelscentralen för hjälpmedelsutrustningen. Hjälpmedelscentralen bedömer i 

samråd med vårdgivaren när onormalt slitage kan åberopas.  

Fakturering 

Fakturering görs månadsvis. Fakturaunderlag ska finnas tillgängligt för vårdgivaren att hämta ut från 

IT-systemet och rapportgenerator. 

Moms 

Moms debiteras för varor och tjänster till vårdgivare som inte tillhör Västra Götalandsregionen. 

Moms ska inte debiteras för hälso- och sjukvårdstjänster. Läs mer  

 

Rapportering  

Hjälpmedelscentralen rapporterar månadsvis ekonomiskt utfall enligt kalkylmodellens 

huvudområden till samarbetsorganisationen. Avstämning och rapportering av självkostnad görs i 

samarbetsorganisationen i samband med delårsbokslut och årsbokslut, i enlighet med årshjulet för 

budget och uppföljning.  

Dessutom har vårdgivarna möjlighet att vid behov ta ut rapporter ur IT-systemet för den egna 

verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

https://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Skatteforvaltningens_anvisningar/2010/Momsbeskattning_av_halso_och__sjukvard(12757)
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Bilaga C 

Samarbetsorganisationen - Samarbete och styrning inom ramen för 

samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland 
En gemensam hjälpmedelsförsörjning är en förutsättning för att ett hjälpmedel ska kunna följa 

patienten i vårdprocessen. Vårdgivarnas inflytande och medverkan inom ramen för detta 

samarbetsavtal säkerställs i samarbetsorganisationen. Samarbetsorganisationen ska eftersträva att 

alla vårdgivare oavsett driftsform medverkar i samarbetsorganisationen. Samarbetsavtalet ställer 

krav på strukturerade arbetsformer på såväl politisk- som tjänstemannanivå. För att säkerställa detta 

behövs tydliga uppdrag och befogenheter och effektiva handläggningsprocesser.  

 

Politisk samarbetsorganisation 

Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO) 
Det övergripande politiska ansvaret för Hjälpmedelsfrågorna åvilar SRO som leder och utvecklar 

samverkan inom hjälpmedelsområdet i Västra Götaland på uppdrag av Västra Götalandsregionen och 

Västra Götalands kommuner.  

SRO är ett organ för övergripande politisk samverkan för gemensamma välfärdsfrågor varav 

hjälpmedel är ett område. SRO fastställer uppdragshandling till den politiska beredningen för 

hjälpmedelsfrågor. 

För kommunerna i Västra Götaland ingår ordförande från de fyra kommunalförbunden. Västra 

Götalandsregionen representeras av ordförande och vice ordförande i Regionstyrelsen samt Hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen. 

Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor 

Den politiska beredningsgruppen har representanter från kommunalförbunden och Västra 

Götalandsregionen för inflytande i hjälpmedelsverksamhetens utvecklings- uppföljnings- och 

kvalitetsfrågor. Gruppen ska på uppdrag av SRO följa och utveckla samarbetet inom 

hjälpmedelsområdet i Västra Götaland. Beredningen är förslagsställare till SRO i frågor gällande 

hjälpmedel.  

Uppdrag: 

 Strategisk utveckling av samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner. 

 Fastställa uppdraget till servicenämnden för hjälpmedelsförsörjning avseende kvalitet, 

ekonomiska förutsättningar, ersättningsmodell och servicenivåer och samverka i 

utvecklingsfrågor. 

 Säkra att strategiska samverkansfrågor för gemensamma IT-system tas omhand inom ramen 

för Styrgrupp IT i Väst (SITIV). 

 Följa upp samarbetet och lämna förslag om fortsatta samverkansformer mellan Västra 

Götalandsregionen och länets kommuner inom hjälpmedelsområdet. 

 Ta ställning till principiella förändringar av Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

 Ta ställning till principiella frågor rörande tolkning och tillämpning av Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel. 
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Sammansättning:                                                                              

Representanter                               Antal Utses av 

Ordförande  Kommunerna i VG 

Vice ordförande  VGR 

Kommunerna i VG 5 Kommunalförbunden och 
Göteborgs stad 

VGR 5 2 Hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen, 
1 Ägarutskottet,  
1 Hälso- och 
sjukvårdsnämnderna 
1 Servicenämnden 
 

 

Tjänstemännens samarbetsorganisation  

Ledningsgrupp för samverkan VGR/VGK Välfärd (LiSA-gruppen) 
LiSA-gruppen utgör forum för gemensamma välfärdsfrågor varav hjälpmedel är ett område. Gruppen 

har i uppdrag att samordna det länsgemensamma samverkansarbetet med ett uttalat syfte att skapa 

effektivitet och resultat med ett framtidsinriktat anslag. LiSA-gruppen fastställer uppdragshandlingen 

till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Ledningsrådet för hjälpmedel  
Uppdraget omfattar strategisk och taktisk ledning inom förskrivning och försörjning av hjälpmedel. 

Ledningsrådet för hjälpmedel är också forum för informationsutbyte mellan vårdgivarna och 

Hjälpmedelscentralen samt omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. Ledningsrådet för 

hjälpmedel fastställer uppdragshandlingar till beredningsgrupperna, Hjälpmedelsforum och 

samordningsfunktionen. 

Medlemmarna ska ha mandat att fastställa rekommendationer för vårdgivarna samt bereda frågor 

till den politiska samverkansorganisationen.  

Ordförande och vice ordförande utses av Västra Götalands kommuner (VGK) respektive Västra 

Götalandsregionen (VGR) och utgör presidium. Ordförandeskapet under avtalsperioden ligger på 

kommunerna och vice ordförande på VGR. Presidiet har ansvar för att stödja samordningsfunktionen 

i det operativa arbetet.  

Uppdrag: 

 Hantera och prioritera frågeställningar utifrån hjälpmedelsområdet. 

 Ansvara för att tolka, utveckla och följa upp samarbetsavtalet för försörjning av personliga 

hjälpmedel, inom vårdgivarnas verksamheter och med Hjälpmedelscentralen. 

 Ge uppdrag till och utse ordförande i de tre permanenta beredningsgrupperna. Vid behov 

skapa särskilda arbetsgrupper för tillfällig beredning.  
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 Säkerställa användandet av IT-stöd i hjälpmedelsprocessen. 

 Omvärldsbevakning inom hjälpmedelsområdet. 

 Hantera principiella och strategiska frågor gällande Handbok för förskrivning av personliga 

hjälpmedel. 

 

Sammansättning: 

Representanter Antal Utses av 

Ordförande 1 Kommunerna genom VästKom 

Vice ordförande 1 VGR genom Koncernstaben för 

Hälso-och sjukvård 

Kommuner inom VG 5 Kommunalförbunden-och 

Göteborgs stad 

VGR 5 VGR genom Koncernledningen 

för Hälso- och sjukvård 

Hjälpmedelscentralen deltar vid fast punkt vid varje möte. Samordningsfunktionen deltar som 
sekreterare. 

Arbetsformer 

Ledningsrådet för hjälpmedel möts sex gånger per år. Ordförande kan kalla till ytterligare möten vid 
behov. Beredning av ärenden till Ledningsrådet för hjälpmedel görs av beredningsgrupperna 
och/eller samordningsfunktionen. Ledningsrådet för hjälpmedel för mötesanteckningar. 

 
Beredningsgrupper 
Beredningsgrupperna får uppdrag och strategisk vägledning från Ledningsrådet för hjälpmedel. 
Beredningsgruppernas uppdrag är att bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram 
förslag, rekommendationer och beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel. 
 

Det finns tre fasta beredningsgrupper; 

Beredningsgrupp Handbok & Sortiment. Ansvarar för beredning, uppföljning och revidering av 
riktlinjer och produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel.  
Sortimentsarbete i samverkan med Hjälpmedelscentralen. 

Beredningsgrupp Avtal & Utveckling. Ansvarar för beredning, uppföljning och utveckling av 
samarbetsavtalet. Uppdraget omfattar beredning av strategiskt ekonomiska frågor, prioriteringar 
och utvecklingsuppdrag. 

Beredningsgrupp IT-stöd. Hantera frågor kring utveckling och anpassning gällande användningen 
av IT-stödet.  

 
Gemensamt uppdrag  

 Bereda frågor inom respektive ansvarsområde och ta fram förslag, rekommendationer och 

beslutsunderlag till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

 Verka för evidensbaserad hjälpmedelsförskrivning. 

 Verka för en likvärdig grundsyn på hjälpmedelsförsörjningen. 

 Följa och bidra till utveckling inom området. 
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 Involvera Hjälpmedelsforum, när så behövs, för att få förankring och perspektiv i frågor. 

 

Sammansättning 
De fasta beredningsgrupperna består av representanter för de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionens förvaltningar.  

 

Representanter Antal Utses av 

Kommuner 5 Kommunalförbunden och 

Göteborgs stad genom 

VästKom 

VGR 5 VGR genom Koncernledning 

Hälso-och sjukvård 

Hjälpmedelscentralen 1 Regionservice 

 
Samordningsfunktionen deltar i samtliga beredningsgrupper. 
 
Arbetsformer 
Beredningsgrupperna möts utifrån behov, sex till åtta gånger/år. Ledningsrådet för hjälpmedel utser 

ordförande. Mötesanteckningar ska föras och rapportering görs till Ledningsrådet för hjälpmedel. 

Rekommendationer och beslutsunderlag dokumenteras 

 

 

Hjälpmedelsforum 

Hjälpmedelsforum utgör ett forum för dialog och informationsutbyte avseende förskrivning och 

försörjning av hjälpmedel. Genom information och kommunikation ges förutsättningar för en 

likvärdig grundsyn på förskrivning och försörjning för patienter i Västra Götaland. 

 
Uppdrag 
 

 Verka för gemensamma och samordnade arbetssätt inom hjälpmedelsområdet. 

 Utgöra ett forum för förankring av det gemensamma arbetet inom hjälpmedelsområdet. 

 Ansvara för kommunikation och dialog avseende tillämpning av rekommendationer från 

beredningsgrupper och Ledningsrådet för hjälpmedel. 

 Föra in relevanta frågor som aktualiserats i respektive organisation. 

 Sprida information och förankra de frågor som hanterats i Hjälpmedelsforum. 

 

Sammansättning 
Hjälpmedelsforum består av representanter från de 49 kommunerna, Västra Götalandsregionens 
förvaltningar och Hjälpmedelscentralen. Vid särskilda behov kan representationen ändras, 
exempelvis kan en stor kommun erbjudas två platser. Ledningsrådet för hjälpmedel beslutar om 
förändring. 
 

Representanter Antal 
Kommuner 49 

VGR:  

Primärvård, offentlig 5 



 

5 
 

 
Primärvård, privata utförare 

 
5 

Primärvårdens 
hjälpmedelsenhet 

 
1 

Habilitering & Hälsa 2 

Länssjukvård 8 

Hjälpmedelscentralen 1 

 

Arbetsformer 

Hjälpmedelforum möts fyra till sex gånger/år. Samordningsfunktionen är ordförande och 
sekreterare. Mötesanteckningar ska föras.  
 

Samordningsfunktion 

Utvecklingsledarnas uppdrag som samordningsfunktion är att samordna hjälpmedelsfrågor på 
uppdrag av huvudmännen genom Ledningsrådet för hjälpmedel. Samordningsfunktionen organiseras 
inom Västra Götalandsregionens Koncernstab Hälso- och sjukvård. 

 

Uppgifter 
 

 Samordna agenda och vara sekreterare vid ledningsråd för hjälpmedel. 

 Rapportera till Ledningsråd för hjälpmedel från beredningsgrupperna. 

 Bevaka och föreslå strategiska/taktiska frågor avseende förskrivning och försörjning till 
Ledningsrådet för hjälpmedel. 

 Samordna och planera beredningsgruppernas arbete som ordförande eller tillsammans med 
ordförande 

 Samordna beredning, uppföljning och revidering av riktlinjer och produktanvisningar i 
Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 

 Vara ordförande och sekreterare och ansvara för dagordningen i Hjälpmedelsforum. 

 Sammanställa uppföljningsrapporter och rapportera resultat till samverkansorganisationen. 

 Samarbeta med vårdgivare, hjälpmedelscentral, brukarorganisationer, sektorsråd och 
Ledningsrådet för läkemedelsnära produkter. 

 Samarbeta med Hjälpmedelscentralen i löpande frågor. 

 Företräda vårdgivarna vid samarbete med Hjälpmedelscentralen. 

 Informera om övergripande frågor via www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg och nyhetsbrev. Vid 
behov upprätta kommunikationsplan. 

 Vara redaktör och informationsansvarig för www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg
http://www.vgregion.se/hjalpmedel-i-vg


Politisk Beredningsgrupp

Ledningsrådet för hjälpmedel

Beredningsgrupp 
Handbok och 

sortiment

SRO
Det övergripande politiska ansvaret för samarbetsfrågor åvilar Samrådsorganet (SRO) 
som leder och utveckla samverkan inom hjälpmedelsområdet i Västra Götaland på 
uppdrag av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner. 

Servicenämnden

RegionserviceLiSA-gruppen

- Beredning
- Koordinering
- Uppdrag
- Utvärdering

- Enligt uppdrag driva
och utveckla 

hjälpmedelsförsörjningen 
till VGR och VGK

Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedelsforum

Uppdrag i enlighet med
Samarbetsavtalet

- Avtalsvård
- Uppföljning
- Tolkning
- Utveckling
- Prioritering

Beredningsgrupp 
Avtal och 
utveckling

Beredningsgrupp 
IT-stöd

Samarbete i försörjningsfrågor

- strategisk utveckling 
- samverkan
- Handboken
- Beställning
- Principer
- Utvärdering
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BILAGA D 

Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen 

för samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra 

Götaland 

 

 

 



Utkast 
 

1 
 

Bilaga D Områden/aktiviteter att säkerställa inför avtalsstart inom ramen för  

samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i Västra Götaland 

Områden  Aktivitet Ansvar 

Samarbetsorganisationen   

Uppdragshandlingar utifrån samarbetsavtalet 

 Mandat/Roll 

 Arbetsform och struktur 

 Hjälpmedelscentralens medverkan 
 

Utforma 
uppdragshandlingar 

Samordningsfunktionen, 
VästKom och 
Regionkansliet.  
Ställningstagande i LiSA-
gruppen/SRO, 
Ledningsrådet för 
hjälpmedel 

Representanter 

 Hjälpmedelsforum 

 Beredningsgrupper 

 Ledningsrådet för hjälpmedel 

 Politisk beredning för hjälpmedelsfrågor 
 

Nomineringsprocess 
utifrån ovan beslutade 
uppdragshandlingar 
 

Samordningsfunktionen, 
VästKom och 
Regionkansliet. 
Ställningstagande i LISA-
gruppen/SRO, 
Ledningsrådet för 
hjälpmedel 

Samordningsfunktionen 

 Uppdrag/Roll 

 Dimensionering 

 Ekonomiskt stöd/controlling 
 

Utforma 
uppdragsbeskrivning 

VästKom och 
Regionkansliet. 
Ställningstagande i 
Ledningsrådet för 
hjälpmedel 

Kommunikation och information Aktivitet Ansvar 
Kommunikationsplan 
 

Utforma 
kommunikationsplan 

Samordningsfunktionen 

”Frågor och svar” på hemsidan inför starten av 
samarbetsavtalet 

Ta fram form och 
publicera 

Samordningsfunktionen 

Finansiell samverkan Aktivitet Ansvar 
Hjälpmedelscentralen egen resultatenhet 
 

Göra 
Hjälpmedelscentralen 
till egen resultatenhet 

Regionservice 

Kalkylmodellen 
 

Konkretisera och 
genomföra 

Samordningsfunktionen 
och Regionservice 

Årshjul för budget, uppföljning och 
resultathantering 
 

Konkretisera och 
genomföra 

Samordningsfunktionen 
och Regionservice. 
Ställningstagande i 
Ledningsrådet för 
hjälpmedel/LiSA-
gruppen 

  



Utkast 
 

2 
 

Prismodell 
 

Färdigställa och 
genomföra 

Samordningsfunktionen 
och Regionservice. 
Ställningstagande i 
Ledningsrådet för 
hjälpmedel 

Rapporter 

 Ekonomiskt utfall enligt kalkylmodell 

 Självkostnader 

 Definiera standardrapporter 
 

Färdigställa Samordningsfunktionen 
och Regionservice 

 

Tjänstespecifikation Aktivitet Ansvar 
50 moment beskriver arbetssättet 
 

Konkretisera 
beskrivningar av 
momenten 

Samordningsfunktionen 
och Hjälpmedels-
centralen. 
Beredningsgrupp Avtal 

Kvalitetsuppföljning Aktivitet Ansvar 
Standardrapporter enligt Bilaga A.2 
 

Definiera Samordningsfunktionen 
och Hjälpmedels-
centralen 

Grundutrustning Aktivitet Ansvar 
Hantering av grundutrustning 
 

Säkerställa att 
nuvarande lösning 
kvarstår 

Hjälpmedelscentralen 

Långsiktig hantering 
 

Uppdragshandling för 
ett långsiktigt 
omhändertagande av 
frågan 

VästKom/Regionkansliet 

Hjälpmedel för medicinsk behandling Aktivitet Ansvar 
Hantering av hjälpmedel för medicinsk 
behandling 
 

Säkerställa att 
nuvarande lösning 
kvarstår 

Område Läkemedel och 
Hjälpmedel och 
Hjälpmedelscentralen 

Långsiktig hantering 
 

Uppdragshandling för 
ett långsiktigt 
omhändertagande av 
frågan 

Område Läkemedel och 
Hjälpmedel och 
Hjälpmedelscentralen 

IT Aktivitet Ansvar 
Förvaltningsorganisation för IT-stöd 
 

Etablera 
förvaltningsorganisation 
Utforma 
uppdragshandling 

Regionkansliet, 
VästKom, GITS, LiSA-
grupppen och SITIV 

 

Det nya samarbetsavtalet ska möjliggöra en gemensam succesiv utveckling av 
hjälpmedelsområdet. I arbetet med detta samarbetsavtal har ett antal framtida 
utvecklingsfrågor identifierats. Dessa frågor finns förtecknade hos samordningsfunktionen. 
 
  
  



Utkast 
 

3 
 

Förkortningslista  

SRO 
(Politiska samrådsorganet mellan VästKom 
och Västra Götalandsregionen) 

Ett organ för övergripande politisk samverkan 
för gemensamma välfärdsfrågor varav 
hjälpmedel är ett område. 
Ansvarar för att leda och utveckla samverkan i 
Västra Götaland på uppdrag av Västra 
Götalandsregionen och Västra Götalands 
kommuner 

LiSA-gruppen 
(Ledningsgrupp för samverkan Västra 
Götalandsregionen/Västra Götalands 
kommuner - välfärd) 
 

Utgör forum för gemensamma välfärdsfrågor, 
varav hjälpmedel är ett område. Har som 
uppdrag att samordna den länsgemensamma 
samverkan med ett uttalat syfte att skapa 
effektivitet och resultat med ett framtidsinriktat 
anslag 

VästKom 
(Västsvenska kommunalförbundens 
samorganisation) 

Sammanslutning som arbetar på uppdrag av de 
fyra kommunalförbunden i Västra Götaland: 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
Fyrbodals kommunalförbund, 
Göteborgsregionens kommunalförbund samt 
Skaraborgs kommunalförbund 

SITIV 
(Styrgrupp IT i väst) 

Styrgrupp för gemensamma IT frågor som rör 
Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 

GITS 
(Gemensam IT samordningsfunktion) 

Arbetar med verksamhetsutveckling med stöd 
av IT på uppdrag av Västra Götalandsregionen 
och Västra Götalands kommuner 

 



 Bilaga 4, 150303 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Avtalsmall för samarbetsavtal om IVPA,                                           
I Väntan På Ambulans 
 

Samrådsorganet behandlade rubricerade fråga vid sitt sammanträde den 13 februari 2015 
och beslutade att rekommendera VästKoms styrelse att besluta att rekommendera länets 
kommuner att, om avtal med Västra Götalandsregionens ambulanssjukvård om IVPA ska 
tecknas, använda bifogade avtalsmall.   

Ett gemensamt tjänsteutlåtande som beskriver bakgrund och förslag finns i bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Styrelsen beslutar att rekommendera länets kommuner att, om avtal med Västra 
Götalandsregionens ambulanssjukvård om IVPA ska tecknas, använda bifogade avtalsmall.  

http://www.vastkom.se/
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Tjänsteutlåtande avseende IVPA-insatser – en ökad 

trygghet för invånarna i Västra Götaland 
 

Förslag till beslut 
1. Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands kommuner 

godkänner upprättad avtalsmall ”Avtal om medverkan vid IVPA i ”ort” (kommun)” 

 

2. Samrådsorganet rekommenderar Västra Götalandsregionen att uppdra åt sina 

förvaltningar som bedriver ambulanssjukvård att kontakta berörda kommuner för 

tecknande av IVPA-avtal enligt bifogad mall.  

 

3. Samrådsorganet rekommenderar (VästKoms styrelse att rekommendera) kommunerna 

i Västra Götaland att, om avtal med Västra Götalandsregionens ambulanssjukvård om 

IVPA ska tecknas, använda bifogade avtalsmall.  

Bakgrund 
IVPA står för I Väntan På Ambulans och innebär att annan aktör än ambulanssjukvården ger 

hälso- och sjukvårdsinsats i väntan på ambulans. Syftet med IVPA är att mer effektivt utnyttja 

samhällets beredskapsresurser för livräddande insatser.  

I Västra Götaland finns på många håll sedan lång tid samarbeten mellan räddningstjänsten och 

ambulanssjukvården för livräddande insatser. I många fall finns också avtal om IVPA. I vissa 

områden saknas dock avtal och befintliga avtal varierar både avseende innehåll och eventuella 

ersättningar. Vid Samrådsorganets mellan Västra Götalandsregionen och VästKom (SRO) 

möte den 27 september 2013 diskuterades förutsättningarna för en mer enhetlig samverkan 

mellan den kommunala räddningstjänsten och ambulanssjukvården avseende IVPA. SRO gav 

uppdrag om att utreda och lämna förslag en regiongemensam modell för IVPA. I uppdraget 

specificeras att utredningen bl.a. ska lämna förslag på enhetliga larmkriterier, 

ersättningsmodell och insatstider. 

Uppdraget 
Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och VästKom (SRO) gav 27 september 

2013 parterna i uppdrag att utreda förutsättningarna för en regiongemensam modell för IVPA 

i syfte att säkerställa en effektiv och jämlik vård avseende livräddande insatser. Utifrån detta 

har en arbetsgrupp tillsatts med företrädare för kommunernas räddningstjänster, VästKom, 

ambulanssjukvården, hälso- och sjukvårdsavdelningen och prehospitalt och 

katastrofmedicinskt centrum. 



 

 

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till avtalsmall för IVPA-insatser i Västra Götaland 

samt denna rapport. 

Principer för avtal 
IVPA regleras i föreskriften Ambulanssjukvård med mera (SOSFS 2009:10) och innebär att 

räddningstjänsten och ambulanssjukvården samverkar om bl.a. insatser vid hjärtstopp. En 

grundläggande tanke är att samhället kan uppnå en betydande trygghetsvinst för sina invånare 

till en låg kostnad, eftersom samverkan sker kring befintliga beredskapsresurser.  

 

Utgångspunkten för IVPA är att räddningstjänsten bistår ambulanssjukvården med hälso- och 

sjukvårdsinsatser. Samverkan sker därför på Västra Götalandsregionens initiativ och utifrån 

hälso- och sjukvårdens behov av bistånd i en akut situation. Det innebär i förlängningen att 

IVPA-samverkan sker utifrån den medicinska nytta insatser från räddningstjänsten kan bidra 

med. De medicinska kriterierna för IVPA-insatser måste därför definieras av hälso- och 

sjukvården. 

 

Grunden för IVPA är baskriteriet misstänkt hjärtstopp. Utöver detta bör det dock finnas 

möjlighet för Regionen att teckna tilläggsavtal med kommunen om utökade kriterier. 

Avtalsmallen innehåller följande kriterier: 

 Baskriterium - Misstänkt eller konstaterat hjärtstopp. Räddningstjänsten larmas ut 

omedelbart, oavsett tidsvinst, så snart Larmcentralen tagit ställning till uppdraget. 

Åtgärd kan avse behandling med defibrillering eller behandling med medicinsk 

oxygen. 

 Utökade kriterier - Utöver baskriteriet även patient med uttalade andningssvårigheter 

eller yttre blödning som ej kunnat stoppas. Tilläggskriterierna tillämpas endast om 

Larmcentralen bedömer att räddningstjänsten kommer att anlända till patienten före 

ambulanssjukvården. 

 Assistans - På ambulanspersonalens begäran, efter att de på plats bedömt patienten,  

eller om särskilda behov föreligger.  

Eftersom samverkan sker utifrån Västra Götalandsregionens behov av bistånd inom den 

prehospitala hälso- och sjukvården ska skälig ersättning utgå för de insatser som 

räddningstjänsten gör. Då insatserna utförs av en befintlig beredskapsorganisation är en rimlig 

princip för ersättning att räddningstjänsten ersätts för den tid insatsen tar och det material som 

förbrukas. Hälso- och sjukvården ska också ansvara för de utbildningsinsatser som krävs för 

att räddningstjänsten ska ha kompetens att utföra IVPA-uppdrag. Utbildningen ska omfatta 

insatser för såväl barn som vuxna.  

Avtalsmall 
Avtalsmallen ska användas för tecknande av avtal mellan sjukvårdsförvaltning i Västra 

Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland. En förutsättning för att 

alarmeringstjänsterna ska fungera är att det finns enhetliga och tydliga larmkriterier. Det är 

därför viktigt att kriterierna i avtalsmallen inte ändras.  

Ekonomiska förutsättningar 
Ersättning utgår per utfört uppdrag och ersätts enligt en fastställd schablonersättning. 2014 är 

ersättningen 1138kr per uppdrag. Modell för beräkning av ersättningen redovisas i bilaga 1.  



 

 

 

Antalet insatser avseende baskriteriet hjärtstopp beräknas understiga 4000/år. Regionens 

ersättning till kommunerna för IVPA enligt baskriteriet beräknas därmed uppgå till cirka 5 

mnkr. Tillkommande kostnader för förvaltningarna för IVPA enligt baskriteriet föreslås 

initialt finansieras av regionstyrelsen för att därefter hanteras i ordinarie processer för budget 

och vårdöverenskommelser.  

Förvaltning, utveckling och uppföljning av avtalet 

För att förvalta, utveckla och följa upp tecknade IVPA-avtal i Västra Götaland bildas en 

särskild samverkansgrupp. Samverkansgruppen rapporterar till LISA-gruppen som informerar 

och bereder eventuella ärenden till SRO. Samverkansgruppen träffas en gång per halvår. 

Gruppen följer upp IVPA-avtalen med avseende på medicinsk kvalitet, insatstider och 

ekonomiskt utfall.  

Samverkansgruppen ska också systematiskt gå igenom fall, ta fram gemensam statistik, följa 

upp utbildningsinsatser  

 

Angränsande samverkan i akuta situationer mellan 

kommunerna och Västra Götalandsregionen  

I Västra Götaland finns flera exempel på samverkande insatser mellan den kommunala hälso- 

och sjukvården och regionens verksamheter, ex. sjukvårdsrådgivning, sjukhus och ambulans. 

Dessa initiativ omfattas inte i detta uppdrag och inte i det sedvanliga IVPA-uppdraget, men 

bidrar ofta till en hög grad av tillgänglighet till en samordnad insats av personal med hälso- 

och sjukvårdskompetens.  

Initiativen bygger på delregional samverkan mellan kommunerna och regionen och har ofta 

sitt ursprung från statliga satsningar sedan 2007. På hemsidorna för vårdsamverkan Fyrbodal, 

SIMBA, vårdsamverkan Skaraborg, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Samverkan 

kommun och sjukvård i Göteborgsområdet finns mer information vad som sker inom ramen 

av var och ens områden och uppdrag. Dessa hemsidor nås bl.a. via VästKoms hemsida. 

Nedan beskrivs några av dessa samverkande insatser som på olika sätt bidrar till en hög 

tillgänglighet till sjukvård för medborgarna i länet.  

 Mobila team: Läkare och sjuksköterska gör gemensamma hembesök för patienter med 

stort medicinskt och socialt hjälpbehov. Flera olika modeller i delregionerna. 

 Utökat ansvar för kommunens sjuksköterskor: Hälso- och sjukvårdsnämnderna i 

Fyrbodal har tecknat avtal med samtliga kommuner angående ett utökat åtagande för 

kommunens sjuksköterskor gällande tillfälliga insatser för personer som inte är 

inskrivna i hemsjukvården och som är över 75 år. Bakgrunden till detta är hälso- och 

sjukvårdsavtalet som är tecknat mellan 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

gällande ansvarsgränsen kommunal hemsjukvård. 

 Samverkande omhändertagande på jourtid: Projektet går ut på att genom samverkan 

mellan den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården och sjukvården utarbeta 

en arbetsmodell för samverkande omhändertagande inom ett geografiskt område på 

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsosjukvard/organisationochstyrning/samverkanmedvgr/vardsamverkan.4.7c778a7b13f7ba15dd51e99.html
http://vardsamverkanfyrbodal.se/upload/V%c3%a5rdsamverkan%20Fyrbodal/%c3%84ldre%20med%20stort%20v%c3%a5rdbehov/Avtal%20f%c3%b6r%20ssk/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsavtal%202012-2016%20%20111103.pdf
http://vardsamverkanfyrbodal.se/upload/V%c3%a5rdsamverkan%20Fyrbodal/%c3%84ldre%20med%20stort%20v%c3%a5rdbehov/Avtal%20f%c3%b6r%20ssk/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsavtal%202012-2016%20%20111103.pdf


 

 

jourtid för att tillgodose medborgarens krav på god sjukvård, trygghet, säkerhet och 

tillgänglighet. 

 Kommunala sjuksköterskor i IVPA-verksamhet på Öckerö: Avtal träffat 2013 mellan 

SU och kommunen om att sjuksköterskorna i hemsjukvården på Öckerö blir en 

kompetensförstärkning för räddningstjänsten i IVPA-uppdraget.  

Arbetsgruppen konstaterar att ovanstående exempel på samverkande insatser mellan 

kommunens resurser och regionens, bidrar till hög medicinsk tillgänglighet och att det är en 

viktig trygghetskomponent för medborgarna i länet. Arbetsgruppen konstaterar samtidigt att 

uppdraget kring framtagande av IVPA-avtal enligt SOSFS 2009:10 inte omfattar dessa 

initiativ. 

 

Slutsatser 
Den föreslagna avtalsmallen om IVPA mellan parterna har tagits fram i syfte att uppnå en 

jämlik vård med avseende på livräddande insatser i Västra Götaland.  

Arbetsgruppen föreslår att Samrådsorganet ställer sig bakom avtalsmallen för IVPA och 

rekommenderar huvudmännen att godkänna förslaget. Sedan är det upp till respektive 

huvudman att fatta eget beslut om tillämpning. För kommunernas del innebär det att VästKom 

föreslås rekommendera de 49 kommunerna i länet att tillämpa avtalsmallen när samarbete om 

IVPA ska träffas. 
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Rapport om IVPA-insatser – en ökad trygghet för 

invånarna i Västra Götaland 
 

Bakgrund 
IVPA står för I Väntan På Ambulans och innebär att annan aktör än ambulanssjukvården ger 

första hjälpen i väntan på ambulans. Syftet med IVPA är att mer effektivt utnyttja samhällets 

beredskapsresurser för livräddande insatser.  

I Västra Götaland finns på många håll sedan lång tid samarbeten mellan räddningstjänsten och 

ambulanssjukvården för livräddande insatser. I många fall finns också avtal om IVPA. I vissa 

områden saknas dock avtal och befintliga avtal varierar både avseende innehåll och eventuella 

ersättningar. Vid Samrådsorganets mellan Västra Götalandsregionen och VästKom (SRO) 

möte den 27 september 2013 diskuterades förutsättningarna för en mer enhetlig samverkan 

mellan den kommunala räddningstjänsten och ambulanssjukvården avseende IVPA. SRO gav 

uppdrag om att utreda och lämna förslag en regiongemensam modell för IVPA. I uppdraget 

specificeras att utredningen bl.a. ska lämna förslag på enhetliga larmkriterier, 

ersättningsmodell och insatstider. 

Uppdraget 
Samrådsorganet mellan Västra Götalandsregionen och VästKom (SRO) gav 27 september 

2013 parterna i uppdrag att utreda förutsättningarna för en regiongemensam modell för IVPA 

i syfte att säkerställa en effektiv och jämlik vård avseende livräddande insatser. Utifrån detta 

har en arbetsgrupp tillsatts med företrädare för kommunernas räddningstjänster, VästKom, 

ambulanssjukvården, hälso- och sjukvårdsavdelningen och prehospitalt och 

katastrofmedicinskt centrum. 

Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till avtalsmall för IVPA-insatser i Västra Götaland 

samt denna rapport. 

 

Principer för avtal 
IVPA regleras i föreskriften Ambulanssjukvård med mera (SOSFS 2009:10) och innebär att 

räddningstjänsten och ambulanssjukvården samverkar om bl.a. insatser vid hjärtstopp. En 

grundläggande tanke är att samhället kan uppnå en betydande trygghetsvinst för sina invånare 

till en låg kostnad, eftersom samverkan sker kring befintliga beredskapsresurser.  

 

Utgångspunkten för IVPA är att räddningstjänsten bistår ambulanssjukvården med hälso- och 

sjukvårdsinsatser. Samverkan sker därför på Västra Götalandsregionens initiativ och utifrån 



hälso- och sjukvårdens behov av bistånd i en akut situation. Det innebär i förlängningen att 

IVPA-samverkan sker utifrån den medicinska nytta insatser från räddningstjänsten kan bidra 

med. De medicinska kriterierna för IVPA-insatser måste därför definieras av hälso- och 

sjukvården. 

 

Grunden för IVPA är baskriteriet misstänkt hjärtstopp. Utöver detta bör det dock finnas 

möjlighet för Regionen att teckna tilläggsavtal med kommunen om utökade kriterier. 

Avtalsmallen innehåller följande kriterier: 

 Baskriterium - Misstänkt eller konstaterat hjärtstopp. Räddningstjänsten larmas ut 

omedelbart, oavsett tidsvinst, så snart Larmcentralen tagit ställning till uppdraget. 

 Utökade kriterier - Utöver baskriteriet även patient med uttalade andningssvårigheter 

eller yttre blödning som ej kunnat stoppas. Tilläggskriterierna tillämpas endast om 

Larmcentralen bedömer att räddningstjänsten kommer att anlända till patienten före 

ambulanssjukvården. 

 Assistans - På ambulanspersonalens begäran, efter att de på plats bedömt patienten,  

eller om särskilda behov föreligger.  

Eftersom samverkan sker utifrån Västra Götalandsregionens behov av bistånd inom den 

prehospitala hälso- och sjukvården ska skälig ersättning utgå för de insatser som 

räddningstjänsten gör. Då insatserna utförs av en befintlig beredskapsorganisation är en rimlig 

princip för ersättning att räddningstjänsten ersätts för den tid insatsen tar och det material som 

förbrukas. Hälso- och sjukvården ska också ansvara för de utbildningsinsatser som krävs för 

att räddningstjänsten ska ha kompetens att utföra IVPA-uppdrag. Utbildningen ska omfatta 

insatser för såväl barn som vuxna.  

Avtalsmall 
Avtalsmallen ska användas för tecknande av avtal mellan sjukvårdsförvaltning i Västra 

Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland. En förutsättning för att 

alarmeringstjänsterna ska fungera är att det finns enhetliga och tydliga larmkriterier. Det är 

därför viktigt att kriterierna i avtalsmallen inte ändras.  

Ekonomiska förutsättningar 
Ersättning utgår per utfört uppdrag och ersätts enligt en fastställd schablonersättning. 2014 är 

ersättningen 1138kr per uppdrag. Modell för beräkning av ersättningen redovisas i bilaga 1.  

 

Antalet insatser avseende baskriteriet hjärtstopp beräknas understiga 4000/år. Regionens 

ersättning till kommunerna för IVPA enligt baskriteriet beräknas därmed uppgå till maximalt 

4 mnkr. Tillkommande kostnader för förvaltningarna för IVPA enligt baskriteriet finansieras 

av regionstyrelsen. 

Förvaltning, utveckling och uppföljning av avtalet 

För att förvalta, utveckla och följa upp tecknade IVPA-avtal i Västra Götaland bildas en 

särskild samverkansgrupp. Samverkansgruppen rapporterar till LISA-gruppen som informerar 

och bereder eventuella ärenden till SRO. Samverkansgruppen träffas en gång per halvår. 

Gruppen följer upp IVPA-avtalen med avseende på medicinsk kvalitet, insatstider och 

ekonomiskt utfall.  



Samverkansgruppen ska också systematiskt gå igenom fall, ta fram gemensam statistik, följa 

upp utbildningsinsatser  

 

Angränsande samverkan i akuta situationer mellan 

kommunerna och Västra Götalandsregionen  

I Västra Götaland finns flera exempel på samverkande insatser mellan den kommunala hälso- 

och sjukvården och regionens verksamheter, ex. sjukvårdsrådgivning, sjukhus och ambulans. 

Dessa initiativ omfattas inte i detta uppdrag och inte i det sedvanliga IVPA-uppdraget, men 

bidrar ofta till en hög grad av tillgänglighet till en samordnad insats av personal med hälso- 

och sjukvårdskompetens.  

Initiativen bygger på delregional samverkan mellan kommunerna och regionen och har ofta 

sitt ursprung från statliga satsningar sedan 2007. På hemsidorna för vårdsamverkan Fyrbodal, 

SIMBA, vårdsamverkan Skaraborg, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Samverkan 

kommun och sjukvård i Göteborgsområdet finns mer information vad som sker inom ramen 

av var och ens områden och uppdrag. Dessa hemsidor nås bl.a. via VästKoms hemsida. 

Nedan beskrivs några av dessa samverkande insatser som på olika sätt bidrar till en hög 

tillgänglighet till sjukvård för medborgarna i länet.  

 Mobila team: Läkare och sjuksköterska gör gemensamma hembesök för patienter med 

stort medicinskt och socialt hjälpbehov. Flera olika modeller i delregionerna. 

 Utökat ansvar för kommunens sjuksköterskor: Hälso- och sjukvårdsnämnderna i 

Fyrbodal har tecknat avtal med samtliga kommuner angående ett utökat åtagande för 

kommunens sjuksköterskor gällande tillfälliga insatser för personer som inte är 

inskrivna i hemsjukvården och som är över 75 år. Bakgrunden till detta är hälso- och 

sjukvårdsavtalet som är tecknat mellan 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

gällande ansvarsgränsen kommunal hemsjukvård. 

 Samverkande omhändertagande på jourtid: Projektet går ut på att genom samverkan 

mellan den kommunala hälso- och sjukvården, primärvården och sjukvården utarbeta 

en arbetsmodell för samverkande omhändertagande inom ett geografiskt område på 

jourtid för att tillgodose medborgarens krav på god sjukvård, trygghet, säkerhet och 

tillgänglighet. 

 Kommunala sjuksköterskor i IVPA-verksamhet på Öckerö: Avtal träffat 2013 mellan 

SU och kommunen om att sjuksköterskorna i hemsjukvården på Öckerö blir en 

kompetensförstärkning för räddningstjänsten i IVPA-uppdraget.  

Arbetsgruppen konstaterar att ovanstående exempel på samverkande insatser mellan 

kommunens resurser och regionens, bidrar till hög medicinsk tillgänglighet och att det är en 

viktig trygghetskomponent för medborgarna i länet. Arbetsgruppen konstaterar samtidigt att 

uppdraget kring framtagande av IVPA-avtal enligt SOSFS 2009:10 inte omfattar dessa 

initiativ. 

 

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsosjukvard/organisationochstyrning/samverkanmedvgr/vardsamverkan.4.7c778a7b13f7ba15dd51e99.html
http://vardsamverkanfyrbodal.se/upload/V%c3%a5rdsamverkan%20Fyrbodal/%c3%84ldre%20med%20stort%20v%c3%a5rdbehov/Avtal%20f%c3%b6r%20ssk/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsavtal%202012-2016%20%20111103.pdf
http://vardsamverkanfyrbodal.se/upload/V%c3%a5rdsamverkan%20Fyrbodal/%c3%84ldre%20med%20stort%20v%c3%a5rdbehov/Avtal%20f%c3%b6r%20ssk/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsavtal%202012-2016%20%20111103.pdf


Slutsatser 
Den föreslagna avtalsmallen om IVPA mellan parterna har tagits fram i syfte att uppnå en 

jämlik vård med avseende på livräddande insatser i Västra Götaland.  

Arbetsgruppen föreslår att Samrådsorganet ställer sig bakom avtalsmallen för IVPA och 

rekommenderar huvudmännen att godkänna förslaget. Sedan är det upp till respektive 

huvudman att fatta eget beslut om tillämpning. För kommunernas del innebär det att VästKom 

föreslås rekommendera de 49 kommunerna i länet att tillämpa avtalsmallen när samarbete om 

IVPA ska träffas. 
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Avtal om medverkan vid IVPA i ”ort” – x kommun 

 

1. Allmänt 

IVPA står för I Väntan På Ambulans och innebär att annan aktör än ambulans-

sjukvården genomför hälso- och sjukvårdsinsats i väntan på ambulans. IVPA 

regleras i föreskriften Ambulanssjukvård med mera (SOSFS 2009:10). Utöver 

denna föreskrift regleras hälso- och sjukvård i Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763). 

Mellan Västra Götalandsregionen nedan kallat regionen, och x kommun och dess 

räddningstjänst, nedan kallad räddningstjänsten, har följande avtal tecknats om 

medverkan vid IVPA-larm. 

Utöver vad som regleras i detta avtal ska samverkan mellan räddningstjänst och 

ambulanssjukvård ske vid olycksfall som kräver gemensamma insatser för att 

rädda liv, minska lidande och förhindra och begränsa skador, enligt Lag om skydd 

mot olyckor (2003:778). 

 

2. Omfattning 

Vid akuta sjukdomstillstånd kan Larmcentralen larma ut räddningstjänsten i Klicka 

för att ange”ort”, x kommun. 

IVPA-insatser ska ges till både vuxna och barn och ske utifrån nedanstående 

kriterier fastställda av ambulanssjukvården i Västra Götaland.  

Grunden för kriterierna är att samverkansparterna i IVPA-uppdraget ska bistå med 

insatser med bevisad medicinsk nytta. Åtgärder som enbart kan betraktas som 

trygghetsskapande faller inte in under denna kategori.  

Insatserna utförs av Räddningstjänstens inom dess normala upptagningsområde. 

 

3. Kriterier 
Grunden för IVPA är baskriteriet nedan (misstänkt eller konstaterat hjärtstopp), 

dock finns möjlighet för regionen att teckna tilläggsavtal med kommunen om 

utökade kriterier.  

 

3.1 Baskriterium  
Misstänkt eller konstaterat hjärtstopp. Räddningstjänsten larmas ut 

omedelbart, oavsett tidsvinst, så snart Larmcentralen tagit ställning till 

uppdraget. Åtgärd kan avse behandling med defibrillering eller behand-

ling med medicinsk oxygen. 

 

3.2 Utökade kriterier 
Utöver baskriteriet även patient med uttalade andningssvårigheter eller yttre 

blödning som ej kunnat stoppas. Tilläggskriterierna tillämpas endast om Larmcen-

tralen bedömer att räddningstjänsten kommer att anlända till patienten före ambu-

lanssjukvården. 
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3.3 Assistans 
På ambulanspersonalens begäran, efter att de på plats bedömt patienten,  

eller om särskilda behov föreligger.  

 

Detta avtal omfattar utöver 3.1 även kriteriet/-erna (Klicka i matchande ruta) 

 

☐ 3.2 

☐ 3.3 

 

 

4 Räddningstjänstens åtagande 

4.1 Insats 

Räddningstjänsten åtar sig att vid larm omedelbart genomföra ett primärt omhän-

dertagande. Räddningstjänsten ska bistå ambulanssjukvården enligt detta avtal, 

förutsatt att räddningstjänsten bedömer att beredskapsläget så medger. 

4.2 Kompetens 

Personal som utför IVPA-uppdrag ska ha den kompetens och kunskap som region-

en föreskriver för uppgiften. 

4.3 Fordon 

Räddningstjänsten tillhandahåller lämpligt fordon vid utryckning. 

4.4 Alarmerings- och sambandsutrustning 

Vid IVPA-larm används Räddningstjänstens ordinarie alarmerings- och sam-

bandsutrustning. Möjlighet ska finnas att upprätta samband med larmad ambulans. 

4.5 Dokumentation 

Varje uppdrag som föranleder åtgärd eller bedömning av räddningstjänsten ska 

enligt SOSFS 2009:10 dokumenteras i den av regionen anvisade rapporten, och 

innehålla datum, ärendenummer, tidpunkt, plats. vidtagna åtgärder samt vem som 

vidtagit dem. Rapporten ska överlämnas till ambulanspersonalen samtidigt med 

patienten.  

En sammanställning över utförda IVPA-uppdrag ska redovisas som underlag vid 

årlig uppföljning. 
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5 Regionens åtagande 

5.1 Larmplan 

Regionen ansvarar för larmplan till Larmcentralen med direktiv om larmkriterier 

och rutiner vid utlarmning. 

5.2 Medicinskt ansvar för sjukvårdsåtgärder 

Ambulansöverläkaren har medicinskt ansvar för räddningstjänstens åtgärder som 

innebär sjukvård, dvs. behandling med medicinsk oxygen och defibrillering. 

Denne ansvarar för delegationer och riktlinjer till berörd personal och uppföljning.  

5.3 Sjukvårdsutrustning 

Ambulanssjukvården tillhandahåller den medicinska utrustning som behövs för att 

utföra IVPA uppdraget. I de fall räddningstjänsten väljer att nyttja egen utrustning, 

som t ex egen defibrillator, ska utrustningen godkännas av ambulansöverläkare 

och plan för medicintekniskt underhåll ska redovisas.  

5.4 Information 

Regionen ansvarar för att information om verksamheten lämnas till allmänheten, 

ambulanspersonal, vårdinrättningar m.fl. 

 

6 Utbildning 

Adekvat utbildning för att kunna genomföra IVPA-uppdraget, förutom räddnings-

tjänstens reguljära utbildning, är HLR till barn och syrgasbehandling. För ett 

IVPA-uppdrag med utökade kriterier krävs utökad utbildning i handläggning av de 

patienttillstånd som omfattas av det utökade uppdraget.  

 

För att kvalitetssäkra IVPA-uppdraget ska personalen genomgå av ambulanssjuk-

vården föreskriven utbildning, genom att: 

(Klicka i matchande ruta) 

 

☐  ambulanssjukvårdens instruktörer utbildar räddningstjänstens personal 

☐ ambulanssjukvården godkänner instruktörer hos räddningstjänsten, som 

i sin tur utbildar räddningstjänstens personal.  

 

Vilken modell man väljer beslutas mellan parterna. Om utbildning sker genom 

räddningstjänstens försorg ska utbildningen (grund- och repetitionsutbildning) 

årligen rapporteras till ambulanssjukvården 
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7 Ansvarsförhållanden 

7.1 Utalarmering 

Larmcentralen bedömer och ansvarar för utalarmering enligt gällande larmplan. 

7.2 Förutsättningar för avtal 

Ur SOSFS 2009:10: 

”1 § Ett avtal om första hjälpen i väntan på ambulans enligt 3 kap. 2 § 

lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, ett IVPA-avtal, ska 

säkerställa att den som utför IVPA-uppdraget kan 

- ge första hjälpen med enkla hjälpmedel,  

- ge den vårdsökande trygghet,  

- hålla kontakt med hälso- och sjukvårdspersonalen i ambulansen. 

Av IVPA-avtalet ska framgå om defibrillering och behandling med 

medicinsk oxygen ingår i IVPA-uppdraget. 

2 § Den personal som inom ramen för ett IVPA-avtal ger behandling med 

medicinsk oxygen ska anses som hälso- och sjukvårdspersonal och 

omfattas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO:s tillsyn.” 

7.3 Patientskada 

Om patient skadas vid IVPA-uppdrag ansvarar regionen för eventuell ersättning 

enligt Patientskadeförsäkringen (1996:799). 

7.4 Sekretess 

Räddningstjänsten är att betrakta som hälso- och sjukvårdspersonal vid  IVPA—

uppdrag och omfattas därmed av hälso- och sjukvårdens sekretesslagstiftning 

(offentlighets- och sekretesslagen 2009:400). 

 

8 Begränsningar 
Detta avtal reglerar inte övrig samverkan med räddningstjänsten t ex avtal om 

annan typ av assistans som bärhjälp,transport av patient i väglös terräng, helikopte-

rassistans med mera. 

 

9 Uppföljning och utveckling 

Uppföljning av verksamheten ska ske minst två gånger per år och parterna ska 

verka för att löpande utvärdera och utveckla verksamheten.  

 

Kontaktpersoner: 

 

För Regionen Klicka här för att ange namn, funktion, telefon och e-post 
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För Kommunen Klicka här för att ange namn, funktion, telefon och e-post 

            

10. Ekonomi 

Ersättningen till räddningstjänsten beräknas utifrån ”Bestämmelser för räddnings-

tjänstpersonal i beredskap (RiB)” enligt bilaga till detta avtal. Uppräkning sker 

utifrån centralt avtal för RiB.  

10.1 Uppdrag 

Ambulanssjukvården ersätter räddningstjänsten med 1138 kr (2014) per utfört 

uppdrag. 

Ersättningen bygger på en schablon där tiden är beräknad till 1,5 timma per 

uppdrag för två personer, dvs 3 timmars arbetstid. 

10.2 Utbildning 

Faktiska personalkostnader för tillkommande utbildning av personal enligt fast-

ställd utbildningsplan ersätts som övningstid i RiB-avtal. 

I de fall Räddningstjänsten själva utbildar utgår timersättning för utbildare i den 

omfattning som överenskommits mellan parterna. 

10.3 Fakturering 

Räddningstjänsten fakturerar regionen (Klicka för att ange förvaltning) kvartalsvis 

för utlarmade insatser och utbildning enligt detta avtal. Underlaget för fakturering 

överenskoms mellan räddningstjänsten och berörd förvaltning.  

 

11. Avtalstid 

Detta avtal gäller från och med Klicka för att ange år, månad och dag och tillsvi-

dare.  

Ömsesidig uppsägningstid om sex månader. 

 

12. Tvist 

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras av berörda verksam-

heter. Om överenskommelse inte kan nås hänskjuts frågan till berörd politisk nivå.  

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna erhållit var sitt. 

 

 

För Västra Götalandsregionen  För Klicka för att ange”ort”  x-kommun 

 

 

Klicka för att ange ort och datum  Klicka för att ange ort och datum 

 

 

……………………………….  ……………………………… 

Klicka här för att ange namn och funktion  Klicka här för att ange namn och funktion 
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RiB avtal 2013 2014

Första timme 228 234

Första timme + 50 % 342 352

Medel 285 293

Följande timme 151 155

Följande timme + 50 % 227 233

Medel 189 194

enkel enkel + 50

Måndag 13 11

Tisdag 13 11

Onsdag 13 11

Torsdag 13 11

Fredag 13 11

Lördag 24

Söndag 24

65 103 168

39% 61%

Första timme * 39 % 90,53571

Första timme * 61 % 215,8095

Medel första timme 306,3452

59,97024

142,8512

202,8214

2 timmar 612,6905

1 timme 202,8214

Summa 815,5119

Summa inkl PO 38 % 1125,406

Larm 2013

Antal

Måndag 77

Tisdag 81

Onsdag 64

Torsdag 81

Fredag 78

Lördag 109



Söndag 73

563

Larm 2013

Tid på dygnet

Antal

00 17

01 17

02 14

03 9

04 13

05 12

06 15

07 16

08 29

09 31

10 34

11 25

12 34

13 21

14 25

15 28

16 27

17 28

18 42

19 36

20 25

21 23

22 24

23 18

563

Antal 00-06 + 19-24 223

Dvs ca 40%

Antal lö sö 182

Antal 00-06 + 19-24 73

Återstår 109

Total 223+109 332

Dvs ca 59 %
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Process för översyn av Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Synpunkter på det nuvarande hälso- och sjukvårdsavtalet samt förslag till 
förändringar har insamlats från samtliga huvudmän och samverkans-
organisationer. 

Samrådsorganet behandlade frågan den 13 februari 2015 och beslutade att den 
kommande processen ska bedrivas i enlighet med nedanstående punkter. 

 översyn av utskrivningsbara patienter inte ingår i avtalet 

 avtalet inte ska sägas upp utan utvecklas i enlighet med inkomna 
synpunkter 

 inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske mellan huvudmännen 

 den politiska viljeinriktningen ska lyftas fram tydligt med fokus på 
patientnytta och samverkan mellan huvudmännen 

Reviderat avtal ska gälla fr.o.m. 1 april 2016. 

En gemensam PM i frågan finns i handlingarna. 

Förslag till beslut: 

Styrelse beslutar att notera informationen.  

http://www.vastkom.se/
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Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Östergatan 1 

Vänersborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

post@vgregion.se 

 

Västra Götalandsregionen 

 

Tjänsteutlåtande 

Datum 2015-01-27 

Diarienummer RS XXX-ÅÅÅÅ 

Västra Götalandsregionen 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
Handläggare: Johan Flarup 

VästKom 

Handläggare: Pär Levander

Till: Det politiska samrådsorganet mellan VästKom och Västra 

Götalandsregionen (SRO) 

Förslag till ställningstaganden i SRO inför nytt 
Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret 
mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland från 1 april 2016 

Förslag till beslut 

1. Nuvarande Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ska inte sägas upp utan 

utvecklas i enlighet med inkomna synpunkter från huvudmännen 

2. Inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske mellan huvudmännen 

3. Den politiska viljeinriktningen från tidigare avtal ska lyftas fram tydligt med fokus 

på patientnytta och samverkan mellan huvudmännen 

Sammanfattning av ärendet 

Rubricerat avtal är fyraårigt och gäller under tiden 2012-04-01 - - 2016-03-31. 

Uppföljning av avtalet ska inledas 18 månader före avtalstidens utgång. Senast ett 

år före avtalstidens slut tar det politiska samrådsorganet mellan VästKom och 

Västra Götalandsregionen (SRO) ställning till om avtalet ska sägas upp.  

Om avtalet inte sägs upp förlängs det med fyra år. SRO samordnar frågor rörande 

avtalet och kan vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet, ta 

initiativ till en översyn. 

 

Avtalet utgör huvudavtal för övriga överenskommelser m.m. mellan kommunerna 

i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. Detta innebär att översyn och 

revideringar av underliggande överenskommelser behöver ske i relation till denna 

utvärdering.  

 

VästKom och Regionkansliet har tillställt huvudmännen samt de delregionala 

vårdsamverkansgrupperna, förfrågan om att analysera avtalet gentemot den 

verksamhet som bedrivs i nuläget och, om så behövs, ge förslag på förändring av 

innehållet i avtalet. 

 

En väl fungerande vård och omsorg är ett av grundfundamenten i det svenska 

välfärdssamhället. Utvecklingen har gått mot en allt mer decentraliserad 



 

Datum 2015-01-29  2 (2) 

Diarienummer RS XX-ÅÅÅÅ 

 

organisation där samverkan mellan sjukhusvård, primärvård och den kommunala 

vården blivit mer betydelsefull.  

 

Såväl sjukhusvården som primärvården och den kommunala hälso- och 

sjukvården är stadd i ständig förändring och utveckling. Samtliga vårdnivåer 

måste hantera nya förutsättningar och nya möjligheter. Såväl den demografiska 

som medicintekniska utvecklingen innebär utmaningar för kommunerna och 

regionen. 

 

För att en patient med insatser från båda huvudmännen ska få en patientsäker, 

sammanhållen och god vård med hög kvalitet, krävs det en väl fungerande 

samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård. Patientens perspektiv ska 

alltid sättas i första rummet. Alla medarbetare måste ha kunskap om ingångna 

överenskommelser och avtal och tillämpa dessa med fokus på patientnyttan.  

Beredning 

Samtliga huvudmän har getts möjligheter att inkomma med synpunkter under 

perioden 140919 – 141222. En partsgemensam grupp från VästKom och 

Regionkansliet har värderat inkomna synpunkter och förankrat förslagen till 

ställningstaganden med kommunerna via kommunalförbunden samt inom 

regionkansliet. 

 

VästKom och Regionkansliet har i samverkan berett de inkomna synpunkterna 

och lämnar med detta förslag till SRO den fortsatta hanteringen. Förslaget innebär 

att nuvarande avtal inte sägs upp utan utvecklas i enlighet med inkomna 

synpunkter.  

Ställningstaganden och beslut 

LiSA-gruppen godkände förslaget till ställningstagande 2015-02-05. 

 

 

 

Regionkansliet  VästKom 

 

 

 

 

Ann-Sofi Lodin  Thomas Jungbeck 

Regiondirektör  Direktör VästKom 

 

 

 

 

Bilagor  

Powerpoint-bilder ”Uppföljning av avtal som reglerar hälso- och 

sjukvårdsansvaret mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland” 
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Redovisning till SKL av prioriteringar i regionalt 
utvecklingsarbete för 2015 i Västra Götaland 
I överenskommelsen för 2015 mellan staten och SKL om stöd för utveckling av en 
evidensbaserad praktik för god kvalitet i socialtjänsten framgår att huvudmännen 
i respektive län ska inkomma med plan för utvecklingsarbetet. Av planen ska 
framgå vilka prioriteringar som görs i respektive län och är ett villkor för att få 
avropa 2015 års medel från SKL. För Västra Götalands del samordnas 
huvudmännens utvecklingsarbeten genom länssamordnarfunktionen på VästKom 
som ansvarar för att lämna prioriteringsplanen till SKL. 

Länets medel för 2015 är totalt 3 276 190 kr. Medlen fördelas enligt rådande 
femtedelsprincip. Dock undantas den tioprocentiga avsättningen till VästKom för 
länssamordning eftersom länssamordnarfunktionen under 2015 finansieras genom 
överskjutande medel från tidigare år. Samtliga medel till länet fördelas därmed till 
kommunalförbunden. 

Redovisning till SKL sker utifrån två delar: 

 Prioritering av utvecklingsarbete som görs med stöd av medel från 2015 års 
överenskommelse. 

 Utvecklingsarbeten som fortsätter med stöd av andra medel. 

Samtliga kommunalförbund har till VästKom redovisat sina respektive utvecklingsarbeten, 
vilka har sammanställts i den länsgemensamma planen.  

Planen i korthet  

Samtliga kommunalförbund prioriterar utvecklingsinsatser för 2015 års medel till stöd för 
den sociala barn- och ungdomsvården och verksamhetsområdet personer med 
funktionsnedsättning. Fortsatt arbete och uppbyggnad av regionala samverkans- och 
stödstrukturer sker genom överskjutande medel från tidigare år. Insatser inom 
äldreområdet sker i huvudsak genom andra medel men också genom utvecklingsledare 
kopplade till de fem vårdsamverkansarenorna. e-Hälso-området är fortsatt aktuellt hos 
samtliga kommunalförbund; arbetet finansieras genom andra medel och samordnas av 
VästKom. För prioriteringarna i helhet, se bilaga. 

Förslag till beslut: 

Styrelse beslutar att ställa sig bakom bilagda prioriteringsplan 2015 till SKL. 

 

 

http://www.vastkom.se/


VästKom

Redovisning av prioritering av regionalt utvecklingsarbete 2015 iVästra Götaland:

2Ot5-O2-47

På z kommunalförbund (GR och Skaraborg) fortsätter
utvecklingsarbete med stöd av zor5 års medel. lnsatser

riktade mot äldre med missbruk/psykisk ohälsa planeras

liksom arbete med målsättning i länets regionala
handlingsplan, se beskrivning under sid z.

Kommunalförbunden kan agera i nformationsbärare men

utför ej utvecklingsinsatser.

Utvecklingsarbete fortsätter i samtliga 4 kommunalförbund
med fokus på de målområden som gällerför
f u n ktionshi nderom rådet. Fortsatt a rbete för förstä rkt
delaktighet och inflytande för barn och unga,

brukarmedverkan, systematisk uppföljning,
kom pete nshöja nde i n satser och titu latu rf rågor.

Utveckli ngsledarna delta r fortsatt i regionala och nationella
sammanhang.

Utvecklingsarbete fortsätter i samtliga 4 kommunalförbund
med fokus på de målområden som gäller för den sociala barn-

och ungdomsvården. Fortsatt arbete med systematisk
uppföljning främst genom BBIC, ge stöd t¡llevidensbaserad
p ra kti k, stödja bru ka rmedve rkan, i mplementera
delaktighetsmetoder, sprida kunskapsunderlag men även

utvecklingsarbete och stöd till kompetenshöjande insatser för
personal inom området och nätverk och utvecklingsarbete för
ensamkommande barn pågår i delar av länet.

Utvecklingsledarna deltar fortsatt i regiona la och nationella
sammanhang.

Mål för arbetet:

Malin Camper, länssamordnare

mali n.cam per@vastkom.se

Malin Camper, länssamordnare

malin.cam per(Ðvastkom.se

Länets kontaktperson och e-post:

Malin Camper, länssamordnare

malin.camper(Ðvastkom.se

Ja

Nej

Nej

Ja

Fortsätter utvecklin gsa rbetet
med zor5 års medel?

Ja

Utvecklingsledare/utvecklingsarbete
äldreområdet (zoro)

Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i

missbruks- och beroendevården (zorr)

Samverkan inom socialtjänsten, barn

och missbruk (zor3)

Verksamhetsområdet stöd t¡l I personer

med fun ktionsnedsättning (zor3)

Utvecklingsarbete (år då
utveckli n gsa rbetet beslutades i
överenskommelse)

Regionala utvecklingsledare inom den
sociala barn- och ungdomsvården (zon)



VästKom

Fortsättning av regionalt utvecklingsarbete som påbörjats inom ramen för tidigare överenskommelser om
stöd till EBP/eHälsa eller mest sjuka äldre som inte finansieras med medel från överenskommelsen för år 2015

iVästra Götaland

3 av 4 kommunalförbund arbetarvidare med
utvecklingsarbete inom området med stöd av andra
medel. För målbeskrivning, se sid r.

Utvecklingsledare finns under zor5 i samtliga fem
vå rdsamverkansorgan isationer i länet. Deras uppdrag
utgår från länets regionala handlingsplan "Det goda livet
för sjuka äldre i Västra Götaland" där gemensam
målsättning är sammanhållen vård och omsorg oavsett
aktör. Utvecklingsledarna bidrar även under zor5 med
insatser för att stödja användandet av kvalitetsregister
och analysarbete. Även kommunalförbunden, 3 av 4
kommunalförbund, arbetarföratt stödja arbetet med den
regionala handlingsplanen inom ramen för andra medel.

På såväl länsnivå som hos de 4 kommunalförbunden
pågår fortsatt e-Hälsoarbete. Målet är att fortsätta arbeta
enligt den treåriga ök zor3-zor5. Arbetet är fortsatt
indelat i fem insatsområden med ett ytterl¡gare
överg ri pande koncept för trygghet, service och
delaktighet.

Mål för arbetet:

Samtliga 4 kommunalförbund arbetarvidare med
utvecklingsarbete inom området med stöd av andra
medel. För målbeskrivning, se sid r.

Kommunalförbunden kan agera i nformationsbärare men
utför ej utvecklingsinsatser.

Karl Fors, länssamordnare

karl.fors@vastkom. se

Länets kontaktperson och e-post:

Malin Camper, länssamordnare

malin.camper@vastkom.se

Malin Camper, länssamordnare

ma lin.ca m per(àvastkom.se

Malin Camper, länssamordnare

mali n.ca m per(Ðvastkom.se

Ja

Fortsätter utveckl in gsarbetet
med andra medel?

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

e-Hälsa (zoro)

Utvecklingsarbete (år då
utvecklingsarbetet beslutades i

överenskommelse)

Regionala utvecklingsledare inom den

sociala barn- och ungdomsvården (zorr)

Förstärkt barn- och föräldraperspektiv I

missbruks- och beroendevården (zorr)

Samverkan inom socialtjänsten, barn

och missbruk (zor3)

Verksamhetsområdet stöd till personer

med funktionsnedsättning (zor3)

Utvec kl i ng sleda re/utveckl i ngsa rbete

äldreområdet (zoro)



!" västKom

Samtliga 4 kommunalförbund arbetarvidare med
utvecklingsarbete inom området med stöd av andra
medel. Målområden äratt stödja kommunerna i

användning och analys av data som ÖJ och
kvalitetsregister erbjuder både för praktik och politik.

På länsnivå pågår ettförändringsarbete i de strukturerför
länsgemensam ledning och styrning som ¡nrättats.
Målsättning är att arbeta fram en ny avsiktsförklaring
mellan huvudmännen som ska gälla frân út zo16 med
stöd av genomförd utvärdering av ledningsstrukturen. På

de 4 kommunalförbunden pågår fortsatt arbete för att
stödja huvudmännen i ett evidensbaserat arbetssätt
genom nätverk, kompetenshöjande i nsatser, samordning
och förankring av olika frågor. Samtliga plattformsledare
medverkar i regionala samt nat¡onella sammanhang även

under zor5.

Malin Camper, länssamordnare

Malin.camper@vastkom.se

Sara Nordenhielm (GR)

sara.nordenhielm@grkom.se

Lis Palm (Fyrbodal)

lis. palm@fyrbodal.se

Elisabeth Jonsson (Boråsregionen)

Ulrika Hernant (Skaraborg)

u lrika. hernant@skaraborg.se

Ja

Ja

Uppbyggnad av regionala samverkans-
och stödstrukturer (zoro)

Regionalt stöd i analys och användning
av OJ (zorr)

Un rukturgionalstödrektiveresrföhefcAV

lotf.w-n
Datum



l,' VästKom

Utveckl in gsleda re/samord nare på komm u na lförbun den i Västra Göta la nd :

2O15-O2-10

Utvecklingsom råde:

Plattformsl eda rel ö:/Ald re

Barn och unga

Funktionshinder

eHälsa

Plattformsleda re/ÖJ/Äldre/FH

Barn och unga

eHälsa

Plattformsledare/ÖJ

Funktionshindelöt

Barn och unga

Äldre

eHä lsa

Plattformsleda re/ÖJ

Barn och unga

Särskild kompetenssatsning inom bou

Funktionshinder

Äldre

eHälsa

e-post:

sa ra.norde n h i el m (Ð grkom.se

a nne.forsel I (Ð grkom.se

ann.ka rlsson(Ð grkom.se

maricel.zol I (Ð grkom.se

u lrika. hernant@ska raborg.se

sara.la rsson@ska ra borg.se

lis. palm (Ðfyrbodal.se

elisa beth.bred bero6)fvrbodal qe

m a ria. kl a m as (Ðfyrboda l. se

a nette.forsberg (Ðfyrboda l.se

staffa n.a lmhede (Ðfyrboda Lse

Namn

Sara Nordenhielm

Anne Forsell

Ann Karlsson

MaricelZoll

Elisabeth Jonsson

Catherine Larsson

Richard Lindström

Monica Johansson

Ulrika Hernant

Sara Larsson

Jeanette Andersson

Ann-Charlotte Klarén

Lis Palm

Zarah-Lena Jillerö

Elisabeth Bredberg

Maria Klamas

Anette Forsberg

Staffan Almhede

Kommunalförbund

GR

Boråsregionen

Skaraborgs kommu nalförbund

Fyrbodals kommunalförbund
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Betalningsansvar och ersättningar 2015 för hemsjukvård och hem-
tjänst i annan kommun. 
 
 
Förslag till beslut: 
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2015 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i an-
nan kommun än hemkommun som utgår ifrån bilagorna ”Ersättning för hemsjukvård i annan 
kommun 2015” och ”Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2015”. 
 
Sammanfattning 
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa er-
sättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun än 
hemkommunen.  
 
Ersättningsnivån för 2015 rekommenderas till 375 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. 
2015 års ersättningsnivå innebär en ökning med 4 % jämfört med 2014. Höjningen följer 
Sveriges kommuner och landstings nationella kartläggning av timpriser för kommuner med 
LOV.  
 
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av ar-
betsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2015 följa det be-
lopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen - 555 kr/timma 
för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och 580 kr/timma för behandling som 
beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut. 
 
 
Bilagor  

 ”Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2015” 

 ”Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2015” 



 

 

Till 
Kommunerna i Västra Götaland 

 

Betalningsansvar för hemsjukvård i annan kommun 2015 
 

Hemsjukvård 

Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med det avtal om ansvar inom hälso- och sjukvården som då 
tecknades. Kommunerna har därmed övertagit Västra Götalandsregionens (VGR) lagstad-
gade ansvar att bedriva hemsjukvård. I avtalet finns inga undantag redovisade utan kom-
munerna har iklätt sig ett ansvar att ge hemsjukvård till befolkningen på samma villkor som 
om VGR fortsatt med eget ansvar för hemsjukvården. 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska varje landsting erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Det innebär att kommunerna i Västra Götal-
and ska ge hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till ”icke kommuninvånare” 
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika. 
 
Landstingens ansvar för hälso- och sjukvård till befolkningen utgår från folkbokförings-
begreppet, inte vistelsebegreppet. Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge sjukvård till personer 
som vistas i lanstingsområdet utan att vara bosatt där. Samtliga landsting i landet har sig 
emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska er-
sättningen, när vård ges av annat landsting än där den enskilde är bosatt. VästKom har re-
kommenderat kommunerna i Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda 
kommer vi också att följa den prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årlig-
en. 

Faktureringsrutin 

När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den en-
skilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs. 
 
I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande kommu-
nen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig 
emellan när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen, att hos folk-
bokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering sker. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Ersättningsnivå 2015 

Ersättningsnivån för 2015 är:  

555 kr/timma för sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut. 

580 kr/timma gäller för behandling som beslutas av sjukgymnast/arbetsterapeut. 

 
 
 
 
VästKom 
 
 
 
Pär Levander 
Utvecklingsstrateg 



 

 

 

 

 

 

Till 
Kommunerna i Västra Götaland 

 

Betalningsansvar för hemtjänst i annan kommun 2015 
 
Bakgrund  
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a. 
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att bo-
sättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosätt-
ningskommunen tillämpar. 
 
Problemet är att en sådan hantering kan innebära tolkningsproblem om vad som är god-
kända kostnader i underlaget och därmed leda till stridigheter mellan kommunerna. Flera 
kommuner har, via tjänstemannadiskussioner, föreslagit att VästKoms styrelse rekommen-
derar kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen anger kost-
nadsnivån för utförd hemsjukvård. Styrelsen beslutade den 30 mars 2012 att rekommen-
dera de 49 kommunerna i länet, att ersättningsnivån dem emellan, när det gäller hemtjänst, 
utgår från de kostnader som härleds från Lag om Valfrihetssystem (LOV) som flera kommu-
ner infört.  
 
En utredning gjordes av VästKom 2012 och en ersättning om 400 kr per timmas insats an-
sågs ligga nära de olika belopp som redovisats från tillfrågade kommuner. För 2013 räkna-
des detta belopp upp i samma omfattning som regeringen årligen beslutar avseende kom-
munalt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter från slutenvården (2,9 % till 415 
kr/timma). VästKoms uppräkningsmodell visade sig ligga långt över de prisnivåer som Sve-
riges kommuner och landstings (SKL) kartläggning visade för landets LOV-kommuner 2013. 
I och med detta fick VästKom uppdraget av styrelsen, att genomföra en fördjupad analys av 
genomsnittliga timpriset för länets LOV-kommuner och samt återkomma med förslag till 
rekommendation om ersättning för hemtjänst i annan kommun 2014. Timpriset kom att 
fastställas till 360 kr/timma för 2014. 
 
Under våren 2014 skickade VästKom förfrågan till SKL om nationella rekommendationer 
kring ersättning för hemtjänst i annan kommun. En enhetlig modell för rekommendation av 
timpris vore lovvärd inför rekommendationer framgent. SKL svarade att detta inte var möj-
ligt mot bakgrund av lokala och regionala skillnader m.m.  
 
Beredning 
SKL har under 2014 genomfört en motsvarande nationell kartläggning av timpriser för hem-
tjänst hos LOV-kommuner som man genomförde 2013. Denna undersökning visar att tim-
priserna ökat med 4 % jämfört med föregående år.  
 



 

 

Förslaget är att VästKom tillämpar samma nivåökning i rekommendationen till länets 
kommuner som SKL:s undersökning beskriver. Läs SKL:s kartläggning >>  
 
Detta innebär att en rekommendation om 375 kr/timma 2015 ligger nära det genomsnittliga 
timpriset i landets LOV-kommuner (367 kr/timma). Rekommendationen skulle innebära en 
ökning av ersättningen med 15 kr/timma jämfört med 2014.  
 
Faktureringsrutin 
När en patient begär hemtjänst i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av med 
hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den enskilde. När 
omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid inräknas om 
sådan krävs. 
 
I praktiken innebär detta för kommunerna i Västra Götaland att den vårdgivande kommu-
nen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man överenskommit sig 
emellan när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på vårdkommunen att hos folk-
bokföringskommunen förankra omfattningen på vården som ska ges innan fakturering sker. 
 

Ersättningsnivå 2015 för hemtjänst i annan kommun 

Ersättningsnivån för 2015 är 375 kronor per timma. Se bilagt protokoll! 

 
 
 
 
VästKom 
 
 
 
Pär Levander 
Utvecklingsstrateg 

http://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/valfrihetssystemersattningssystem/ersattningssystem/ersattningssystemsocialtjanst/ersattningssystemhemtjanst.1064.html
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Bestämmelser för ekonomiska transaktioner i VästKom. 
Kansliet har utarbetat ett förslag till bestämmelser för ekonomiska transaktioner i 
VästKom. Förslaget bygger på samma principer som råder i en kommun och ska öka 
säkerheten i den ekonomiska hanteringen i VästKom. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Styrelse beslutar att fastställa bilagda förslag till Bestämmelser för ekonomiska 
transaktioner i VästKom att gälla tills vidare. 
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Bestämmelser för kontroll av ekonomiska transaktioner i VästKom 

 

1. Omfattning 

Dessa bestämmelser gäller för VästKoms samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive 
interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som VästKom ålagts och/eller åtagit 
sig att förvalta eller förmedla. Bestämmelserna syftar till att säkerställa en rättvisande 
redovisning och ett arbetssätt som minimerar risk för oegentligheter.  

Lönetransaktioner behandlas enligt egna tillämpningsanvisningar. 

 

2. Mål 

Målet med bestämmelser för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att 
de transaktioner som bokförs är korrekta med avseende på: 

 

 Prestation; att varan eller tjänsten har levererats och/eller att transaktionen i övrigt 
stämmer med avtalade villkor 

 Bokföringsunderlag; att verifikationen uppfyller kraven för god redovisningssed 

 Betalningsvillkor; att betalning sker vid rätt tidpunkt 

 Bokföringstidpunkt; att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisnings-
period 

 Kontering; att transaktionen är rätt konterad 

 Beslut; att transaktionen är godkänd av behörig beslutsfattare 
 

3. Definitioner 

Med ekonomiska transaktioner avses transaktioner som bokförs i VästKoms 
bokföringssystem. En attest av en transaktion utgör ett intyg att kontroll utförts utan 
anmärkning. 

4.  Ansvar – styrelsen 

Styrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av bestämmelserna samt 
för att vid behov, ta initiativ till förändring av bestämmelserna. Styrelsen ansvarar för att 
varje attestant har erforderlig insikt och kunskap om uppgiften.  

5. Ansvar – attestanterna 

Attestanternas ansvar är att tillämpa anvisningar samt att när brister upptäcks rapportera 
dessa till närmast överordnade chef. I det fall det inte är lämpligt att rapportera om brister 
till närmast överordnad chef ska en rapport i stället lämnas till styrelsens ordförande.  

En attestant ska vara opartisk i sitt uppdrag.  
 

http://www.vastkom.se/


 

6. Kontroller 

Följande kontroller och attestmoment gäller för VästKom: 

Mottagnings- och granskningsattest 

Mottagnings- och granskningsattest innefattar kontroll av att vara eller tjänst har motta-
gits, att den är av rätt kvantitet och kvalitet samt håller överenskommet pris. Mottagnings- 
och granskningsattestanten ska även kontrollera att bokföringsunderlag, betalningsda-
tum, belopp och moms är korrekt. 

Beslutsattest 

Beslutsattest är kopplad till budgetansvar. Beslutsattest ska även innefatta kontroll av att 
övriga formella beslut som krävs är fattade samt att transaktionen konteras korrekt och 
ryms inom beslutad budget. I beslutsattesten ingår även kontroll av att rätt vara eller tjänst 
levererats samt att mottagnings- och granskningsattest är utförd. 

Ansvarsfördelning 

Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen person ensam ska hantera en 
transaktion från början till slut. För IT-baserade rutiner såväl som pappersbaserade rutiner 
krävs attest av två olika personer - mottagnings/granskningsattestant samt 
beslutsattestant. 

 

Kompetens 

Den som åsatts att utföra en kontrollåtgärd ska ha erforderlig kompetens för 
uppgiften. 

 

Integritet 

Den som utför kontroll av annan person, särskilt vid beslutsattest, ska ha en 
självständig ställning gentemot den kontrollerade. Det är inte lämpligt att 
underordnad personal beslutsattesterar en överordnad persons utlägg eller liknande.  
 

Jäv 

Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv eller 
närstående. Detta innefattar också bolag och föreningar där den anställde eller den 
närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning av om jäv föreligger 
bör försiktighetsprincipen tillämpas. Som huvudregel gäller att kostnader som avser 
utgifter där den attestansvarige är involverad alltid ska attesteras av överordnad. Om det 
avser direktör utförs beslutsattest av styrelsens ordförande och om det avser 
styrelsens ordförande utförs beslutsattest av vice ordförande. För vice ordföranden och 
övriga styrelseledamöter attesterar styrelsens ordförande.  
--------------------- 
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Attestantförteckning för VästKom. 
Kansliet har utarbetat ett förslag till förteckning på attestanter i VästKom. Förslaget finns i 
bilaga. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Styrelse beslutar att fastställa bilagda förslag till Attestantförteckning för VästKom att gälla 
tills vidare. 
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Attestanter av ekonomiska transaktioner i VästKom från 3 
mars 2015. 
 

Beslutsattest 

Namn     Ansvarskod Text  

Thomas Jungbeck, Direktör  1000-3000 Samtliga ansvarsområden 
 
Jonas Ransgård, Ordförande  1000-3000 Samtliga ansvarsområden som ersättare
       till Thomas Jungbeck när jäv föreligger. 
       Styrelsetillhöriga kostnader. 

Ulf Olsson, Vice Ordförande  1000  Ersättare för Jonas Ransgård när jäv  
       föreligger. 

Mottagnings-/granskningsattest        

Pär Levande, Utvecklingsstrateg 1000, 110 Verksamhetstillhöriga kostnader  

Karl Fors, Länssamordnare  3000  Verksamhetstillhöriga kostnader 

Malin Camper, Länssamordnare 2000  Verksamhetstillhöriga kostnader  

Caroline Albinsson, Ekonom  1000-3000 Samtliga ansvarsområden där 
       kostnaderna följer ingångna avtal. 
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Delegationsordning för VästKom. 
Kansliet har utarbetat ett förslag till delegationsordning för VästKom. Förslaget finns i 
bilaga. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Styrelse beslutar att fastställa bilagda förslag till Delegationsordning för VästKom att gälla 
tills vidare. 
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Delegations- och attestordning för VästKom från 2015-03-03 
 

Styrelsen för VästKom beslutar att delegera beslut i ärenden, eller grupper av ärenden, till 
delegater enligt förteckningen nedan. 

 

Ärenden Delegat Ersättare 

1. Beslut i ärenden som inte kan anstå  
till nästa styrelsemöte  

Arbetsutskottet  

2. Beslut i ärenden som inte kan anstå till 
nästa arbetsutskott 

Ordförande Vice ordf 

3.  Beslut om ledamöters deltagande i kurs/  
konferens o.d. 

Ordförande Vice ordf 

4.  Beslut om lön och andra ersättningar till direktör Ordförande  Vice ordf 

5. Beslut om anställning, lön och övriga villkor för övrig 
personal 

Direktör Ordförande 

6. Träffa avtal om tjänsteköp, service och liknande 
inom ramen för beslutad verksamhet och projekt. 

Direktör Ordförande 

7. Beslut om investeringar samt inköp av material och 
utrustning till beslutad verksamhet och projekt. Max 
två prisbasbelopp. 

Direktör Ordförande 

9. Beslut om intern och extern representation med 
direktör. 

10 Beslut om representation för övriga anställda. 

11. Beslutsattest av fakturor rörande direktörens 
tjänstekort.  

12. Beslutsattest av fakturor som helt överensstämmer 
med ingångna avtal. 

13. Beslutsattest av fakturor rörande övriga anställdas 
tjänstekort. 

 

Ordförande 
 

Direktör  

Ordförande 
 

Direktör 
 
 
Direktör 
 

Vice ordf 
 

 

Vice ordf 
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 Bilaga 11, 150303 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 Göteborg   Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
E-post: info@vastkom.se   www.vastkom.se 
Organisationsnummer: 858501-2084 

Ändring av stadgar för VästKom. 
Arbetsutskottet har gett kansliet i uppdrag att göra en översyn av VästKoms stadgar så att 
de moderniseras och anpassas till de förhållanden och den praxis som har utvecklats under 
årens lopp.  

Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 13 februari 2015 att föreslå styrelsen 
besluta att föreslå föreningsstämman att ändra stadgarna enligt bilagda förslag. 

Arbetsutskottets förslag till beslut: 

Styrelsen beslutar att föreslå föreningsstämman att ändra stadgarna enligt bilagda förslag. 
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Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Gårdavägen 2, Göteborg   Tel: 031-403290 
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Reviderade av föreningsstämman 2015-xx-xx 

 

Stadgar för Västsvenska Kommunalförbundens 
Samorganisation (VästKom), Ideell förening 
 

§1 Namn och säte 

Föreningens namn är Västsvenska Kommunalförbundens Samorganisation (VästKom). 
VästKom har sitt säte i Skövde, Västra Götalands län. 

 

§2 Ändamål 

VästKom är en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götalands 
län och skall ha till ändamål att på regional nivå företräda och samordna kommunernas 
intressen. VästKoms uppgifter är således 
 

att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra 
Götalandsregionen samt med statliga och andra länsorgan, 

att biträda medlemmarna i förhandlingarna med gentemot Västra Götalandsregionen samt 
statliga och andra länsorgan, 

att svara för uppföljning och utvärderingar av huvudmannaskapsförändringar som berör 
kommunerna samt 

att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk för 
kommunal samverkan. 

 

§3 Medlemskap 

Medlemmar i VästKom är Göteborgsregionens kommunalförbund, Skaraborgs 
Kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och samt Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund. 

Medlem äger ej inte rätt att utträda ur VästKom och kan ej inte heller uteslutas bli 
utesluten. 
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§4 Avgifter 

Medlemmar ska betala den årsavgift som föreningsstämman beslutar. Årsavgiften fastställs 
till ett fast belopp per invånare för respektive kommunalförbund, utifrån befolknings-
storleken invånarantal den 1 november året före det år avgiften fastställs verksamhetsåret. 

Årsavgiften utges halvårsvis i januari respektive i juli månad. 

 

§5 Föreningsstämma 

Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ. Här utövas medlemmarnas rätt 
att besluta i VästKoms angelägenheter. 

a.  Ombud 

Varje medlem företräds på föreningsstämman av ett ombud och en ersättare. Varje ombud 
har en röst. Ombud och ersättare utses för samma mandatperiod som för medlemmarnas 
styrelse. Ombud och ersättare utses för perioden från och med föreningsstämman som 
hålls året efter val till kommunfullmäktige ägt rum och till den föreningsstämma som hålls 
året efter nästa val till kommunfullmäktige ägt rum.   

b. Arbetsordning 

Föreningsstämma skall på kallelse av styrelsen hållas inom sex månader, året efter det år val 
till kommunfullmäktige hållits. 

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 föreningsstämma skall ske sex veckor före såväl ordinarie som extra stämma. 
Handlingar inför stämman skall vara ombud och ersättare tillhanda senast två veckor före 
stämman. 

Ersättare i föreningsstämman har närvaro- och yttrandefrihet. yttranderätt. Ledamöter i 
VästKoms styrelse har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på stämman. 

Medlem har rätt att väcka ärende på stämman. Skriftlig framställan härom skall vara 
styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman. 

På VästKoms ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 

 Val av ordförande för stämman 
 Val av protokollförare 
 Val av en justerare 
 Upprättande och godkännande av röstlängd 
 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
 Val av styrelseordförande och en vice ordförande 
 Val av styrelseledamöter 
 Val av styrelseledamöter för tiden från slutet av föreningsstämman fram till och 

med föreningsstämman som hålls året efter val till kommunfullmäktige hållits 
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 Val av styrelsens ordförande för tiden från slutet av föreningsstämman fram till och 
med föreningsstämman som hålls året efter val till kommunfullmäktige hållits 

 Val av styrelsens vice ordförande för tiden från slutet av föreningsstämman fram till 
och med föreningsstämman som hålls året efter val till kommunfullmäktige hållits 

 Ersättningar till styrelsens ledamöter 
 Ram för årsavgift 
 Årsredovisningar och ansvarsfrihet 
 Godkännande av årsbokslut 
 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid årsboksluten omfattar 
 Övriga frågor 

 

c.  Beslutsförhet 

Föreningsstämman är beslutsför då minst tre av ombuden eller tjänstgörande ersättare är 
närvarande. 

Föreningsstämman beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening 
ordföranden vid sammanträdet biträder. 

 

d. Valberedning 

Föreningsstämman val skall beredas av en valberedning. Varje medlem ska utse två 
ledamöter till valberedningen. Ledamöterna ska tillika vara ledamöter i medlemmens egen 
valberedning. Ordförande i VästKoms valberedning ska vara en av ledamöterna från 
Göteborgsregionens valberedning. 

Ledamöterna i VästKoms valberedning skall vara valda för samma period som styrelsens 
ledamöter. 

 

§6 Styrelse 

Styrelsen leder VästKoms verksamhet, har inseende överinseende över dess övriga organ 
och förvaltar dess egendom.  

Styrelsen väljs av föreningsstämman och nomineras av medlemmarna. Varje medlem 
nominerar högst fyra men minst tre ledamöter. varav minst tre ska ha säte i 
medlemsförbundens styrelsers presidier. Medlemsförbundets eget presidium ska ingå 
bland dessa. 

Avgår ordföranden eller vice ordföranden under mandatperioden utser styrelsen inom sig 
ledamot att tjänstgöra i den avgångnes avgående ledamotens ställe. 

Avgår ledamot under mandatperioden äger styrelsen rätt att besluta om vem som skall vara 
ersättare i ersätta den avgångnes avgående ledamoten. ställe. Den ersättande ledamoten 
skall dock ha motsvarande plats i det kommunalförbunds presidium som den avgångne 
ledamoten haft. Om den avgående ledamoten haft uppdrag i medlemsförbundets eget 
presidium ska ersättaren också ha motsvarande uppdrag. 
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Styrelsen sammanträder på tider den själv beslutar, på kallelse av ordföranden eller då 
minst en tredjedel av ledamöterna skriftligen 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. 

Styrelsen kan utse särskilda beredningar för att handha uppgifter som styrelsen tilldelar 
dem. 

För beredning av aktuella ärenden ska styrelsen ha ett arbetsutskott med fyra ledamöter. 
Arbetsutskottet utgör tillika styrelsens förhandlingsdelegation vid överläggningar med 
andra myndigheter och länsorgan.  

För att få en smidig och effektiv hantering av beslut kan styrelsen fastställa en 
delegationsordning som medger att vissa frågor, eller grupper av frågor, kan beslutas av 
arbetsutskottet, ordföranden eller chefen för kansliet.  

 

§7 Föreningskansli 

VästKom skall ha ett kansli som, under styrelsens överinseende, handhar VästKoms 
administration och löpande verksamhet. 

Chefen för VästKoms kansli svarar inför styrelsen för VästKoms löpande förvaltning. 

 

§8 Firmatecknare 

Styrelsen tecknar föreningens firma. Styrelsen kan bemyndiga ordföranden, vice 
ordföranden samt kansliets chef att två i förening teckna föreningens firma. Chefen för 
VästKoms kansli kan ensam teckna föreningens firma avseende löpande 
förvaltningsåtgärder. 

 

§9 Ersättningar och övriga kostnader 

Respektive medlem utger arvode och andra ersättningar för de ledamöter som företräder 
medlemmen i VästKoms styrelse, arbetsutskott och beredningar.  I de fall resekostnader 
och andra utlägg inte täcks på annat sätt kan ersättning utgå enligt de bestämmelser som 
tillämpas av Västra Götalandsregionen. Arvode utgår inte. 

 

§10 Räkenskapsår och redovisning 

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.  

Styrelsen har för varje kalenderår att avge årsredovisning ett årsbokslut som skall bestå av 
resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. 
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§11 Revision 

VästKom skall ha en auktoriserad godkänd revisor. Revisorn skall för varje räkenskapsår 
avge revisionsberättelse. 

 

§12 Stadgeändring 

Ändring av stadgarna beslutas av föreningsstämman med enkel majoritet. 

 

§13 Upplösning 

VästKom upplöses när en majoritet av på stämman närvarande röstberättigande 
medlemmar beslutar om upplösning. 

 

§14 Likvidation 

Vid VästKoms upplösning skall dess behållning, efter det att skulder betalats, fördelas 
mellan medlemmarna i proportion till den medlemsavgift de enligt stadgarna erlagt. 

 

–-------------------- 

 

150216/TJ 
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